Personeelsvergadering kleuterafdeling Lo op maandag 10 december
Verwelkoming / goedkeuring van het vorige verslag
Aan de slag met het doorlichtingsverslag





Voorstelling van onze presentatie bij aanvang van de doorlichting; de papieren versie komt
op het prikbord
Elke vergadering gaan we een item van het verslag bespreken
Vandaag kwaliteitszorg: leerlingenbegeleiding: Werkpunten zijn brede basiszorg en
ondersteuning leerkrachten
Iedereen krijgt een blad met vier vragen waarop ze hun droomscenario kunnen opschrijven:
Co-teaching : hoe kunnen we er verder mee aan de slag?
Ondersteuningsbehoeften van de leerkracht : idem
Klasinterne differentiatie : idem
Leerlingenbegeleiding : idem

Toelichting bij de personeelsformatie


Na de kerstvakantie start Magalie De Meyer. Zij is TADD op GBS Destelbergen maar heeft
daar geen plaats meer. Tot nu was zij met zwangerschapsverlof. Zij zal de huidige taken van
Maya overnemen. Maya zelf komt in het lerarenplatform.

Opvolging van het verslag van de vorige vergadering






De actie ‘kom op tijd’ heeft resultaat opgeleverd. Wel enige soepelheid voorzien.
Afspraken voor de warme refter worden goed nageleefd. Enkel niet te vroeg naar de zaal
gaan.
Proficiat voor de grootouderfeesten
Orde in de berging van de kleuterschool. De boxen zijn besteld. De fietsjes worden met
haken opgehangen aan de muur. Aan de TUD vragen om deze haken te bevestigen.
Meegeven kinderen aan minderjarige familieleden. Het probleem heeft zich niet meer
gesteld.

Sinterklaasfeest





Evaluatie van het voorbije kinderfeest
Toekomst: nog blijven opteren voor een gastoptreden?
Voorstel om het ene jaar de koetsen en het andere jaar een optreden
Voorstel om sinterklaas enkel in de voormiddag op de kleuterschool te laten komen zodat de
kleuters in de namiddag niet meer naar het lager moeten komen.
De koetsen voor volgend schooljaar zijn reeds besteld.

Winterhappening (werkgroep goede doelen)


Stand van zaken : de takenlijst is nog niet volledig ingevuld

Werkgroep Jaarthema/MOS


Verslag van de vergadering









Elk leerjaar is vertegenwoordigd
3 items besproken
Het jaarthema moet de volgende jaren verankerd zijn in het leerprogramma. Wat zit er in
ons huidig leerplan rond duurzaamheid
Dit jaar de focus op water
Voorstel om actiedag te organiseren op 20 maart (22 maart wereldwaterdag)
Ontbijt in de klas op 24 april
Drankenbeleid op school : Brikjes bannen op school. De ouders geven een drinkbeker of
drinkfles mee naar school. ’s Voormiddags een droge koek in een doosje (geen verpakking),
’s namiddags fruit.

ICT




Bert heeft meerdere vragen gekregen om eens samen te zitten rond Broekx.
De volgende werkvergadering zullen we hier rond werken.
Nieuw schoolwachtwoord voor het prikbord . Reinaert wijzigen in natuur!!
Wil je je wachtwoord wijzigen van je computer duw dan crtl+alt+del

Varia











Deadline ouderkrant op 13/12
Toneelweekend: een overzicht van de taken via prikbord / nieuw dit schooljaar is verkoop
van de kaarten per dag / het podium wordt opgebouwd op 26/012 vanaf 09:00u.
Facultatieve vrije dagen voor het schooljaar 2019/2020 (voorstel van de schoolraad)
Maandag 21 januari en donderdag 30 april
Kort verslag van de leerlingenraad
Werkt zeer goed. Er komen soms goede ideeën uit de bus
Voor de nieuwsbrief de activiteiten doorgeven tussen Kerst en Pasen
Attentie voor langdurig afwezige collega’s?
Kerstfeestje met de kindjes: voorstel voor peuters, K1 en K2 een halve croissant en voor K3
een volledige croissant (de klaslijsten volgen)
Schoolreizen en andere uitstappen: de aanvragen asap indienen bij Els N.
Afsluiten eerste trimester voor personeel? Dit jaar geen ‘verwennerij?’ Drankje als afsluiter?
De kleuterleidsters organiseren zelf een afsluiter.
Volgende pv kleuter op dinsdag 05/02 met o.a. schrijfmotoriek (Elke Deryckere)

