Personeelsvergadering 11 december 2018



Uitleg rond de begeleiding van Anaïs De Bock
o nieuwe kleuter na nieuwjaar
o Uiteenzetting over de cochleaire implantaten
o Enkele aandachtspunten:
 Steeds beschermen tegen zand en water, kan door een
hoedje op te zetten


Goede kijkhouding bij het communiceren met Anaïs. Er wordt
ook nog ondersteund door gebaren of lichaamstaal.




Ontdekken van dagdagelijkse geluiden. Door naar het geluid
toe te gaan en het te benoemen.
Spreektempo kan lichtjes aangepast worden; duidelijk praten,



maar niet roepen.
Rekening houden met achtergrondlawaai en akoestiek.






Woordenschatsuitbreiding d.m.v. een taalbad
Sociale en emotionele ontwikkeling zal goed opgevolgd moeten
worden. Andere leerlingen inlichten om pestgedrag te

voorkomen. Soms ontstaan er conflicten door de taalbarrière.
Opvolging en goedkeuring verslag vorige vergadering
o Het toiletgebruik kan terug verlopen voor de jongens in het



reftergebouw. De zelfstandigheid voor 4, 5 en 6 verloopt vlot.
Mededelingen
o Activiteiten voor de nieuwsbrief voor het tweede trimester mogen
doorgegeven worden.
o De laatste schooldag van december krijgen de leerlingen een
koffiekoek aangeboden. Zij kunnen kiezen tussen croissant,
chocoladekoek of rozijnenkoek



o De schoolreizen moeten definitief doorgegeven worden. De extra
muros documenten mogen zo snel mogelijk doorgegeven worden.
Evaluatie bezoek van de Sint
o Alles is vlot verlopen
o Het programma was niet overladen, waardoor er voldoende tijd was
om tot gesprek te komen
o De opstelling van de Sint mag aangepast worden, zodat hij dichter
bij de micro staat.
o Zwarte piet zal volgend jaar vervangen moeten worden.



Komende activiteiten
o

WOK for MOK
 Er zijn een 100-tal inschrijvingen verdeeld in twee shiften



Een deel van de ontvangst met cava, zal buiten kunnen
doorgaan.
Er zal gekookt worden in een partytent aan twee kookvuren

o Kerstconcert
 Er zijn 420 kaarten verkocht, er zijn er nog een 20-tal over




Zondag rond 10u wordt de kerk klaargezet
Om 13u komt de technische ploeg aan
Ook buiten rond Sfeervelde wordt dan alles klaargezet

 Rond 18u komen de artiesten toe
 De deuren gaan open rond 19u
o Nieuwjaarsdrink


Dit gaat door op 11 januari voor alle ouders, kinderen en
collega’s

 Er zullen twee films vertoond worden voor de kinderen
 Voor de oudere kinderen zal er een quiz doorgaan
o Toneel




18 – 20 januari is het toneelweekend
Woensdag 16 januari om 18 u is er generale repetitie

Jaarthema/MOS
o Er zijn data weerhouden om een activiteit te doen rond water en
duurzame voeding





Woensdag 20 maart zal er een project dag doorgaan.
 Dan is er sportklassen voor derde en vierde leerjaar




Woensdag 24 april is er een duurzaam ontbijt
Op de pv van eind januari willen we bespreken wat er in de
klas reeds gebeurt rond water en duurzame voeding.

 Op het prikbord is daar een document voor te vinden
Verslag schoolraad
o Die is vroeger doorgegaan dan voorzin in functie van de doorlichting
o Er zijn al enkele data vooropgesteld voor volgend schooljaar:
 Facultatieve verlofdag:



 Maandag na het toneel 20 januari
 Donderdag 30 april
Deelname wiskundeolympiade (Kangoeroe)
o Het team stapt graag mee in



Varia/rondvraag
o FLUO-actie: we denken aan een beloning voor de leerlingen






Donderdag 28 februari bovenbouw (schaatsen)
Woensdag 27 februari onderbouw (voorstelling?)
Dinsdag 26 februari kleuters (binnenspeeltuin)

Aan de slag met het doorlichtingsverslag (Christi)
o Het is de bedoeling om vanuit het verslag te vertrekken en bekijken
wat er op onze school reeds gebeurt.
 Uitwisselen van ideeën
 Bepalen van prioriteiten
 Verder uitwerken voor de toekomst
o Leerlingenbegeleiding:
 Veel enthousiasme vanuit de lk



Goede samenwerking met het CLB
Goede uitwerking van individuele trajecten



Mogelijkheden tot uitbouwen van differentiatie en coteaching
Uitvoeren van niveaulezen




Groeikansen in de ondersteuning van de lk
 Nascholingen


Klasmanagement



Differentiëren
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