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Personeelsvergadering
lagere afdeling Lo
dinsdag 11 december 2018
1. Verwelkoming / goedkeuring van het vorige verslag

2. Aan de slag met het doorlichtingsverslag



Elke vergadering gaan we een item van het verslag bespreken. Nu leggen we de focus op
leerlingenbegeleiding (p 11-12 van het doorlichtingsverslag)
Op de nabespreking van de doorlichting werd gemeld
+ dat we een enthousiaste groep leerkrachten hebben en dat we veel van elkaar kunnen
leren
+ ons CLB heeft een draaischijffunctie
+ de aangepaste individuele trajecten lopen zeer goed
+ overdrachten – beeldvorming leerlingen loopt goed
+ huiswerkbeleid, niveaulezen, leerhulpmiddelen: positief
- klasinterne differentiatie in vergelijking met de ene naar de andere klas kan beter
- co-teaching dient verder te worden uitgewerkt
Sommige leerkrachten hebben aangetoond dat ze meer ondersteuning nodig hebben ivm
klasmanagement en dat de nascholingen
We zijn een grote school; moet niet altijd de directeur zijn maar kan ook iemand van het
zorgteam of andere collega’s zijn die leerkrachten ondersteunen.



Kwaliteitszorg: leerlingenbegeleiding: waar zijn we goed in? Waar liggen groeikansen?



Kunnen de groeikansen geformuleerd worden naar duidelijke concrete SMART-doelen?



Graag tijdens deze vergadering even kort formuleren wat uw droombeeld is
* ivm co-teaching
* ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten
* klasinterne differentiatie
* waarin voel ik me straf genoeg om met collega’s te delen?
Het doorlichtingsverslag is een groeimodel. We nemen rustig de tijd om de volgende
schooljaren te werken aan onze groeikansen. Dit schooljaar besteden we voornamelijk om
onze groeikansen te inventariseren.
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3. Opvolging van het verslag van de vorige vergadering





Aandacht voor de goede orde op school
- Op tijd komen voor je toezicht met fluohesje aan
- Klas begeleiden tot op de speelplaats, en wachten tot je een toezichter ziet
- Verspreide opstelling bij het toezicht op de speelplaats
- Tweede belsignaal = absolute stilte van de leerlingen (ook voor leerkrachten die uit hun
pauze komen; zelf het goede voorbeeld geven)
- Geen leerlingen in de klas/gangen/ … tijdens de pauzes
- Bijzondere aandacht voor ‘pestgedrag’: we worden daar kritisch op beoordeeld!
- Strenger optreden bij overtreding van de schoolregels en iedere leerkracht moet even
streng zijn en de leerlingen om een sticker sturen op het secretariaat.
Pijnpunt van de avondstudie
- We moeten per avond 12 mensen hebben om studie te geven
- Mensen die spontaan wilden depanneren haken af
- Voorstel om grote groepen te maken wordt negatief onthaald
- Net vorig jaar startten we met ‘huiswerkbeleid’
- In Beervelde hanteert men niet dat de ouders moeten wachten, maar worden ze
spontaan afgehaald. Op het einde van de studie zijn er dan niet zoveel kinderen meer.
- Dit kwam ter sprake in de schoolraad
- Dit werd gesignaleerd bij het schoolbestuur maar nog geen concrete oplossing
- Vanaf januari zijn er grote problemen: vooral op donderdag…
- De vraag wordt gesteld of er externen kunnen ingezet worden.
- Alle suggesties zijn welkom
- Grote dank alvast voor zij die zich vrijwillig hebben opgegeven

4. Sinterklaasfeest







Evaluatie van het voorbije kinderfeest: in orde!
Toekomst: nog blijven opteren voor een gastoptreden voor 123?
(voorlopig geen contracten meer!)
JA !!! Was een zeer mooi optreden deze editie.
456 film met chips: OK
Let op: de koetsen voor volgend schooljaar zijn reeds besteld.
Kinderen vroeger er dit jaar ook al naar. Dus ok voor volgend schooljaar.
Werkgroepje moet dringend nog eens samenkomen.

5. Winterhappening (werkgroep goede doelen)








Stand van zaken?
Laatste regeling?
- warme dranken en eten worden buiten verkocht in de tentjes
- optredens zijn in de refter
- verkoop per klas is in de gang
ALLES wordt met bonnetjes betaald; zowel de verkoop van eten, drinken, knutselwerkjes,
deelname aan schminken/springkasteel/houten spelen/ …
Ivm de stickers om het eigen werkje te kopen:
Wie wil kan dit al uitdelen, wie liever achteraf de (overschot)werkjes nog te koop aanbiedt
mag dit ook doen.
Op de website staan de nieuwe foto’s van GBS@IVOORKUST om eens te tonen in de klas.
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6. Werkgroep Jaarthema/MOS








Verslag van de vergadering van 4/12
Van groot belang is het toekomstperspectief; dat het thema verankerd wordt naar de
volgende jaren toe.
Dit jaar ligt de focus op duurzame productie van voedsel. WATER speelt hierin een
belangrijke rol. In de leraarskamer ligt een map rond duurzaamheid , thema “water”.
We doen dan ook mee met de wereldwaterdag.
Voorstel tot boekentasloze dag op woensdag 20 maart.
voor meer info zie: http://www.wereldwaterdagatschool.be/
We organiseren ook opnieuw een gezond, ecologisch duurzaam ontbijt, op woensdag 24 april
2019. Meer info volgt later. Zie ook www.goodfoodatschool.be
Gelieve ook eens het eco-lied eens op te frissen in de klas:
www.gbsloch.be/index.php/informatie/692-eco-school

7. Varia








Deadline ouderkrant op 13/12
Toneelweekend: een overzicht van de taken via prikbord / nieuw dit schooljaar is verkoop
van de kaarten per dag : brieven worden eind deze week meegegeven; instructies voor de
leerkracht volgen
Facultatieve vrije dagen voor het schooljaar 2019/2020 (voorstel van de schoolraad)
voorstel: * maandag na toneel (20/01/2020) en
* donderdag 30/04/2020 (brug met 1 mei)
Kort verslag van de leerlingenraad (opvolging)
Er is heel veel enthousiasme aanwezig bij deze leerlingen. Zij brengen zinvolle ideeën naar
voor.
Link werkt niet; Bert aanpassen aub
Wat werd vermeld door de leerlingen:
* op voorhand in de klas voorbereiden; ideeënbus uitwerken
* na de vergadering laten bespreken in de klas
* vraag naar een rustig plekje? Eventueel banken aan de veranda
* moestuintje? - > niet erg veel enthousiasme
* in de veranda meer bankjes plaatsen.
* kerstkaartjes schrijven naar elkaar in de klas?
* geur van het putje in de kleedkamers: Tuur graag dagelijks beetje water in gieten
* fun run: graag opnieuw. Zie link op het prikbord waar je je aantal gelopen rondjes kan
invullen en zo statistieken kan bekijken per klas.
* er was de opmerking dat de voetbalplanning niet evenwichtig zou zijn. TOCH WEL !
(kleine speeltijden/grote speeltijden)
* sport over de middag: ook voor de lagere klassen?
* speelplaats netjes houden; elk om beurt rondgaan om papiertjes te rapen
Eigenlijk is de afspraak om niet te eten op de speelplaats. Het afval komt dikwijls van
internen die buiten de schooluren op de speelplaats vertoeven.
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Kort verslag van de cursus ‘create’
“living space crisis intervention”
Elke crisis heeft een aparte aanpak; praten met kinderen; dieper kijken wat het
onderliggende probleem kan zijn….
Voor de nieuwsbrief de activiteiten doorgeven tussen Kerst en Pasen
Attentie voor langdurig afwezige collega’s: ok
Deelname aan de wiskunde olympiade: bestaat hiervoor nog interesse? Afdeling Beervelde is
alvast vragende partij.
Enkel de geïnteresseerden laten inschrijven.
Kerstfeestje met de kinderen: opnieuw keuze uit: boterkoek, croissant of chocoladebroodje
(klaslijsten volgen, lijst voor de leerkrachten gaat nu rond)
Schoolreizen en andere uitstappen: de aanvragen asap indienen bij Els N.
Afsluiten eerste trimester personeel? Dit jaar geen ‘verwennerij’ ? Drankje als afsluiter?
(wordt nog bekeken)
Extra lepeltjes bestellen (per klas) voor de dessertjes; bij traiteur dan de plastiek lepeltjes
afzeggen.
Technische kwaliteit van de geluidsinstallatie is niet goed.
Ann VDB weet hoe de knopjes moeten staan; Els N en An gaan een duidelijk overzicht maken
met foto’s en instructies.

Verslag: Els Naudts

Volgende pv lager op donderdag 31 januari 2019

C:\Users\bert\Desktop\PV 11-12-2018 lager lo.doc

