VERSLAG PERSONEELSVERGADERING 12 november 2018 vestiging van Lochristi lager
Verwelkoming
Het verslag van de vorige personeelsvergadering wordt goedgekeurd.
Vanaf dit schooljaar plannen we enkele aparte personeelsvergaderingen voor de kleuter en het
lager. Dit om de efficiëntie te verhogen!
Onderwijsdoorlichting









Gunstig advies (zonder meer) d.w.z. dat we niet de verplichting hebben om aan de tekorten
te werken
Uiterlijk binnen de 30 dagen kan een bespreking over het verslag worden aangevraagd bij de
inspecteur-generaal
Uiterlijk binnen de dertig dagen kunnen opmerkingen bij het verslag worden bezorgd aan de
inspecteur-generaal
Het volledige verslag moet besproken worden op een personeelsvergadering én op de
schoolraad
Met het oog op de eigen kwaliteitsontwikkeling van de onderwijsinspectie is er een
vragenlijst beschikbaar voor alle personeelsleden die betrokken waren bij de doorlichting.
Vragenlijst via deze link: hhps://nl.research.net/r/feedback_doorlichting. Deze link wordt op
het prikbord geplaatst.
Het volledige doorlichtingsverslag wordt in de bakjes gelegd en op de volgende
personeelsvergadering integraal besproken.
Bevindingen bij de doorlichting :
- Soms hadden de leerkrachten een slecht gevoel na het gesprek
- Niet alle leerkrachten hebben een onderwijsgespreken/of reflectiegesprek gehad,
terwijl dit oorspronkelijk gevraagd was
- Het was niet altijd duidelijk wat men vroeg, cfr. Een afgeprinte versie of niet van onze
agenda
- De doorlichting versie 2 had toch wel een andere vorm dan voorheen.

Het doorlichtingsverslag zelf
Het doorlichtingsverslag bestaat uit volgende onderdelen die telkens worden beoordeeld met
verschillende kleurtjes. De antwoorden op de onderzoeksvragen worden visueel voorgesteld. Rood
betekent beneden de verwachting; oranje benadert de verwachting; groen is volgens de verwachting
en blauw betekent dat de verwachting wordt overstegen.






In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit? Dit is een nieuw item.
In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs? De onderwijsleerpraktijk in de
kleuterafdeling/ wiskunde in de lagere afdeling/Nederlands in de lagere afdeling/ de
leerlingenbegeleiding
In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van bewoonbaarheid,
veiligheid en hygiëne?
Respecteert de school de regelgeving?

Opvolging Tibo De Pauw
Patricia van de afdeling kinderoncologie van het UZ Gent komt een woordje uitleg geven over
hemofilie en ook bevragen hoe de integratie van Tibo op de lagere school verloopt.
De leerkrachten die Tibo onder hun hoede hebben stellen vast dat Tibo een gebrekkige motoriek
heeft waardoor hij vaker dan een ander kind botst of valt. Bovendien gaat hij zelden zelf melden dat
hij gevallen of gebotst is. Meestal zijn het andere kinderen die dit komen zeggen. Wat betreft de
turnles hem zoveel mogelijk dezelfde oefeningen laten doen als de andere kinderen.
Bevraging vanuit het oudercomité







Voorstel vanuit het oudercomité om in het kader van het jaarthema elke leerling een eigen
drinkbus te geven die op vrijdagavond mee naar huis gaat om af te wassen en op maandag
terug mee te brengen naar school.
Bedenkingen :
- De meeste drinkbussen lekken
- Nog meer plastic
- Bron van microben en bacteriën
We zijn het oudercomité dankbaar dat ze mee willen denken over ons jaarthema.
We opteren liever voor een katoenen zak per kind die ze kunnen gebruiken om allerlei
dingen mee naar huis te nemen.

Ter info: kort overzicht van de wijzigingen n.a.v. CAO XI









In september 2018 kreeg iedereen een loonsverhoging van 0,3%
Vanaf 1 oktober benoemingsdatum op basis van vacantverklaringen van uren waarin
vastbenoemde leden van het onderwijzend personeel in verlofstelsels zijn GLBO 50+, GLBO
55+ of VVP 55+
Vanaf 1 oktober ook start van het lerarenplatform. Voordeel is een gans schooljaar wedde;
nadeel dat je soms niet weet op voorhand op welke school je de volgende dag zal staan
Vanaf 1 januari 2019 benoemingsdatum op basis van vacantverklaringen van 15 november,
maar ook inclusief uren betrekkingen in eindeloopbaanstelsels en betrekkingen in bepaalde
verlofstelsels
Vanaf 1 september 2019 ook start van een nieuwe TADD-regeling
Al deze maatregelen hebben de bedoeling om de uitstroom van beginnende leerkrachten te
verminderen.

Avondstudie






Veel leerkrachten ervaren studie geven als een soort verplichting.
De organisatie verloopt moeizaam
De voorstellen worden besproken met het team. Zo wordt de haalbaarheid van sommige
voorstellen bekeken.
Momenteel wordt gekozen voor een herorganisatie van de studie namelijk : 1-2-3 in de
refter, studie 4-5-6.
In de schoolraad en met het schoolbestuur zullen de andere voorstellen besproken worden

Schooltoneel





Het jaarlijkse schooltoneel vindt plaats in het weekend van 18-19 en 20 januari 2019
Stuk “Met de zegen van de Heer”
Repetities zijn reeds aan de gang
We zijn op zoek naar een ‘inblazer’. Elly zal bekijken of ze dit op zich kan nemen.

Voorleesavond



16 november
Record aantal inschrijvingen : 206

Grootouderfeesten






Maandag 19/11 voor L1 (dinsdagvoormiddag stoelen overbrengen naar kleuterblok)
Dinsdag 20/11 voor K1
Woensdag 21/11 voor peuters
Donderdag 22/11 voor K2
Vrijdag 23/11 voor K3

Werkgroepen






Werkgroep “goede doelen” …. kort verslag
Vrijdag 14 december Winterhappening van 16:00 tot 18:00
Vanaf 15: 00 worden de klasvrije leerkrachten en 1 leerkracht per leerjaar verwacht om te
helpen bij het klaar zetten.
De opvang gaat door op de kleine speelplaats
Werkgroep “Sint” …. Moet dringend starten!
Werkgroep “jaarthema” …. Even ‘ter ruste’ wegens doorlichting en allerhande ….
Werkgroep ‘verkeer’
De actie Helm Op Fluo Top is gestart voor het 4e, 5e en 6e leerjaar. Door één van beide te
dragen verzamelen de leerlingen stickers. Per klas kunnen ze beslissen of ze per klas sparen
of individueel.

Ledenfeest oudercomité





Warme oproep voor het ledenfeest van het oudercomité
Zaterdag 17 november 2018 vanaf 19:30u
Democratische prijs van 10 euro!!!
Inschrijven ten laatste dinsdag 13 november

Varia




Aandacht voor gedragsregels op onze school: geen kinderen in de klas en in de gangen
tijdens de speeltijden / absolute stilte na het tweede belsignaal
Aandacht voor een correcte uitvoering van de toezichten op de speelplaats: op tijd komen /
beter niet staan ‘babbelen’ tijdens toezicht
Aandacht voor ‘pestgedrag’ dat echt of vermeend is, maar dat toch weer de kop opsteekt!

Volgende vergadering lagere afdeling: dinsdag 11 december 2018

