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VERSLAG PERSONEELSVERGADERING
Maandag 6 november 2017

Verwelkoming en goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering (13/10/2017)
Personalia


Onze deelneming bij het overlijden van
* Dhr. Julien Stevens, vader van Carine (busbegeleidster Be) en grootvader van juf Liese-Lotte
Tolpe (4de leerjaar Be)
* Dhr Medard De Smet, vader van Christel De Smet (NCZ Be)

Werkgroep voorleesavond



Kort overlopen van de voorleesavond van 17/11
Laatste inschrijvingsdag is dinsdag 7 november. Er zijn al heel wat inschrijvingen binnen.
De werkgroep is alvast tevreden.

Werkgroep Sint





Overlopen van het algemeen schema voor sinterklaasdag op 05/12.
Gelieve per klas eens na te kijken of het schema klopt voor de eigen klas.
Vraag om hulp voor het opzetten van podium ’s morgens vanaf 07:30 u.
Lijst zal in de leraarskamer gelegd worden.
Na afloop van de vergadering: kort samenzitten met alle leerkrachten die niet- klasgebonden
zijn om een duidelijke taakverdeling te krijgen
Gelieve vòòr 1 december aan Lieve een korte tekst te bezorgen voor het in HET GROTE BOEK
VAN DE SINT. (mailen naar zorg.loch@telenet.be)

Werkgroep MOS/jaarthema



Algemeen: hoge appreciatie voor deze werkgroep die een fundamenteel denkwerk verricht
Inschrijven Groene-Vlag-verhaal: niemand moet zich zorgen maken over het administratieve
luik: er is voldoende info via de bevraging van vorige vergadering. Er moest worden
ingeschreven voor 1 november. Dit is gebeurd.





Aandacht voor het werken met deelonderwerpen: afval voorkomen / energie / water
Voorstel voor werken rond de ‘dikketruiendag’ en een ‘boekentasloze dag’ op 21/03/2018.
Meer info volgt later.
Er wordt opgemerkt dat het niet weer een jaarthema mag zijn , waaraan eerst veel werk
wordt gedaan , en waar nadien niks mee gedaan wordt.
De groene vlag is uiteraard een engagement waar we de komende 2 jaar aan werken, waar
we aandacht voor zullen hebben. De duurzaamheid ervan is nog belangrijker.

Werkgroep ‘warmste week’





Op de blog komt de takenlijst (die reeds goed werd ingevuld)
Er wordt een sticker gemaakt dat de leerlingen die om 16u niet werden afgehaald, op de
kleine speelplaats worden opgevangen.
Dus iedereen gaat met zijn/haar klas om 15u50 richting schoolpoort, wacht daar 10 min, en
brengt nadien de resterende leerlingen van zijn/haar klas naar de kleine speelplaats.
* Via de “opvangsticker” wordt nog eens extra reclame gemaakt voor dit evenement.
* Ook op facebook werd dit geplaatst door Maaike; gelieve nog eens te delen.
* Op Gimme werd dit ook nog eens vermeld

Werkgroep toneel



De rollen zijn verdeeld, het toneel werd al eens gelezen, de repetities gaan van start.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Financiële bijdrage van de oudercomités









De beide oudercomités drukten de wens uit om alle inkomsten te laten terugvloeien naar de
kinderen.
Zij stellen een budget ter beschikking om al onze activiteiten als voorheen te laten doorgaan.
(bvb materiaal voor boekentasloze dag, ontbijt K3, …)
Concreet verloopt dit met als tussenpersoon ‘den bureau’. Van alle uitgaven wordt een
kasboek bijgehouden.
De oudercomités financieren nu ook de ‘verplicht te consumeren drankjes’ bij
leeruitstappen, bos- en zeeklassen. Dus geen geld meer vragen aan de ouders, je mag het
komen vragen op bureel. Gelieve dit wel op voorhand aan te vragen , zodat dit kan
klaargelegd worden.
Alle aanvragen voor uitstappen (waar een bestelbon voor nodig is) doorgeven aan Guido (alle
kosten voor gidsen, ingangsgelden, ...)
Alle aanvragen van bussen zijn voor Els (tijdig aanvragen voor het hele schooljaar)
Voor ALLE DUIDELIJKHEID: zoveel als mogelijk is werken met een officiële bestelbon!!!!

Schoolreizen




Busaanvragen tegen eind november indienen bij Els N. Data zo veel mogelijk spreiden
Liggen al vast: 21/06 L3; 26/06 L4; 28/06 L5
Moeten nog binnenkomen: L6; L2; L1; kleuters Lo en Be
Ook hiervoor zal Guido een bestelbon opmaken , dus alle gegevens doorgeven (kosten
ingangsgelden / gidsen / …) aan Guido

Algemeen



Klassen die op uitstap gaan of naar de berg / bib / ... m.a.w. niet op school aanwezig
zijn; dit melden bij “mededelingen” bij de maaltijden (van ..u tot ..u naar...) Dan is
iedereen op de hoogte; ook naar brandevacuatie toe, of als ouders een kind dringend
komen afhalen, …

Ledenfeest oudercomité Lo op 18/11



Warme oproep – ook aan jonge collega’s – om aanwezig te zijn op het ledenfeest
Voor de bijdrage (10€ pp) moet je het zeker niet laten.

11- novemberviering



Voorstel om de evocatie van het vierde leerjaar even te tonen aan de kinderen: donderdag
9/11 om 15:00 u. op de speelplaats
Zaterdag 11 november: de solemnele rouwmis gaat door om 9u30, aan het monument wordt
verzameld om 10u, en om 10u15 wordt de stoet gevormd aan de Stationsstraat.

Volgende vergadering is ook werkvergadering
Lager:
ivm het huiswerkbeleid. Er zal deze week een enquête verschijnen op het prikbord. Gelieve dit vòòr
20 november in te vullen.
Kleuter:
hebben aangegeven dat ze sommige onderwerpen niet zo zinvol vinden. Gelieve een interessant
onderwerp door te geven, zoniet zal het gaan over het jaarthema.

Viering van poetsvrouw Hilde Hellemans



Reeds op pensioen sedert 1 augustus
Geschenk van onderwijzend personeel en poetspersoneel en een liedje

Verslag: Els Naudts

(

volgende vergadering: 12 december (+ werkvergadering)

)

