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1. Verwelkoming

2. Onderwijsdoorlichting
 Gunstig advies (zonder meer)
D.w.z. dat we niet de verplichting hebben om aan de
tekorten te werken. Er zijn wel veel “groeikansen”.
 Bespreking over het verslag
Uiterlijk binnen de 30 dagen kan een bespreking over het verslag worden
aangevraagd bij de inspecteur-generaal
 Gaan we niet doen 
 Opmerkingen bij het verslag
Uiterlijk binnen de 30 dagen kunnen opmerkingen bij het verslag worden bezorgd
aan de inspecteur-generaal
 Bespreking van het verslag
Het volledige verslag moet besproken worden op een personeelsvergadering én op
de schoolraad
 Vragenlijst voor alle personeelsleden
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:
https://nl.research.net/r/feedback_doorlichting
 Kopij doorlichtingsverslag
Concreet zullen we het volledige doorlichtingsverslag voor iedereen kopiëren. Je kan
het dan rustig nalezen en op de volgende personeelsvergadering wordt het verslag
integraal besproken.

 Hoe hebben jullie de doorlichting ervaren? Enkele reacties:
 Beetje teleurgesteld voor de manier waarop.
 Niet alle leerkrachten hebben rechtstreeks contact gehad met de inspectie.
 Sommige zijn iedere dag met een minder gevoel goed naar huis gegaan, anderen
hadden daarentegen een positief gevoel.
 Door de vele vragen hadden sommigen een overvallen gevoel.
 Tijd voor de ondervragingen werden niet mooi verdeeld, sommige leerkrachten
hebben heel weinig tijd gekregen.
 Algemene reactie: iedereen zou ondervraagd moeten geweest zijn.

3. 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.
 Eigen kwaliteit
In welke mate ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit?
Dit is een vrij nieuw aspect.
 Kwaliteitsvol onderwijs
In welke mate verstrekt de school kwaliteitsvol onderwijs?
Volgende onderdelen werden beoordeeld:
 Onderwijsleerpraktijk in de kleuterafdeling
 Wiskunde in de lagere afdeling
 Nederlands in de lagere afdeling
 Leerlingenbegeleiding
 Doeltreffend beleid op het vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne
In welke mate voert de school een doeltreffend beleid op het vlak van
bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne?
Hier werd vooral de preventieadviseur bij betrokken.
 Regelgeving
Respecteert de school de regelgeving?

4. Bevraging vanuit het oudercomité










Voorstel vanuit het oudercomité
Peiling bij het onderwijzend personeel naar de haalbaarheid
In het kader van het jaarthema nog verder streven naar een gezond drankenbeleid
Iedere leerling krijgt een eigen drinkbus die op vrijdagavond mee naar huis gaat om
af te wassen en op maandag terug.
De leerlingen vullen gedurende de week hun drinkbus aan het kraantje
Er zijn 12 kleuren beschikbaar
Vraag is dit haalbaar bij de kleuters / vanaf welke kleutergroep
Bedoeling zou zijn om éénmaal te starten voor de ganse school en dan telkens aan te
vullen voor de nieuwe groep
Kostprijs per fles is toch wel rond de 7 euro
Reacties en opmerkingen “drinkfles”
 Verloren kost voor kleuters
 Niet hygiënisch om een drinkfles 5 dagen op school te laten
 Momenteel werken sommige met bekers, deze zijn sneller afgewassen dan
drinkflessen
 3de kleuterklas doet dit al
Iedere kleuter heeft zijn eigen drinkfles, deze gaan iedere dag terug mee naar
huis
 Toch dank aan het oudercomité
Reacties en opmerkingen “gezond drankbeleid”
 Er worden nog steeds brikjes meegebracht
 Nieuwe regel: “Geen sapjes meer”
 Vermelden we dit in een Nieuwsbrief of beter een aparte brief?
 Toegelaten drankjes: melk of water
 Via Nieuwsbrief of aparte brief uitleggen dat dit beter aansluit
bij het jaarthema

5. 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 vacant verklaringen van uren waarin
vast benoemde leden van het onderwijzend personeel in verlofstelsels zijn GLBO 50+,
GLBO 55+ of VVP 55+
 Vanaf 1 oktober ook start van het lerarenplatform
 Vanaf 1 januari 2019 benoemingsdatum op basis van vacant verklaringen 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

6. Kinderen die te laat komen
 Vaststelling van de feiten
 Welke actie kunnen we ondernemen?
Oplossingen
Vanaf 12 november 2018 zal Inge starten met de ouders persoonlijk aan te spreken.
We zullen ook briefjes voorzien dat dit de laatste verwittiging is.
Andere voorstellen
 Kinderen met de ouders naar het secretariaat sturen
 Brief aan de deur hangen met vermelding dat ze naar het secretariaat moeten
gaan
GRAAG EVALUATIE TEGEN DE VOLGENDE VERGADERING

7. Afspraken voor de refters en toezichten op de speelplaats
 Het contract met VDAB van Ingrid loopt tot 31/12
 Ze gaat in verlof van 20/11 tot 01/12 … dus hier wat aanpassen

 Afspraken warme refter

VERTREK :
- Om 11u20 per leeftijd verzamelen in de zaal.
- Karina neemt, samen met Solange, de peuters mee aan de slang, gevolgd door K1
die in een rij per twee achter de peuters stappen. De rij wordt achteraan bewaakt
door Nancy op maandag en dinsdag, door Carine op donderdag en vrijdag.
- De twee dienst-hebbende collega’s voor de warme refter nemen K2 en K3, in een rij
per twee, mee naar de overkant.
- Peuters en K1 gaan met Karina en Solange in de refter en hangen de jassen aan de
stoelen.
- K2 en K3 gaan STIL de gang van de turnzaal binnen om vervolgens de jassen aan de
kapstokken in de gang te hangen. K2 gebruikt de lage kapstokken in de gang van de
leraarskamer, K3 gebruikt de hoge kapstokken in de gang van de toiletten. Jassen
worden mooi aan de kapstokken gehangen en kleuters vormen daarna een rij : K2
aan de deur van de refter, K3 in de gang van de toiletten.
- K2 gaat eerst naar binnen, gevolgd door K3.
- Alle kleuters worden aangespoord om stil te zijn in de refter.
- Borden worden uitgedeeld. Deze worden pas ingezet wanneer de soeptas leeg is.
- Karina helpt de peuters en K1 bij het eten.
- Wanneer alle borden uitgedeeld zijn worden de waterbekers uitgedeeld door de
kleuterleidsters (of keukenpersoneel) en wordt er geholpen bij K2 en K3 waar nodig.
- Keukenpersoneel (of kleuterleidsters) gaan rond met extra eten.
- Wanneer kleuters klaar zijn met eten worden de borden en de bekers systematisch
afgeruimd door de juffen en het keukenpersoneel.

TERUGKEER :
-

-

-

Terwijl de peuters en K1 de jassen aandoen in de refter gaat K3 als eerste in de gang
de jassen aandoen, gevolgd door K2.
Wanneer de jassen aan zijn nemen de kleuters van K3 een peuter of kleuter K1 bij de
hand en gaan zo per twee in de rij staan. Indien er niet voldoende kleuters van K3 zijn
worden hiervoor ook kleuters van K2 ingeschakeld. K2 volgt in de rij per twee.
Karina gaat, samen met een kleuterleidster, voorop. De tweede collega sluit de rij.
Bij het binnengaan van de kleuterschool blijven alle kleuters in de rij tot aan de rode
lijn van de toiletten. Daar geven K3 de peuters en kleuters K1 aan Karina mee naar de
toiletten en gaan ze zelf zitten aan het raam. K2 gaat zitten in het midden van de
zaal. (zie plannetje aan zijkant EHBO-kast)
1 collega helpt Karina in de toiletten, 1 collega blijft bij de kinderen in de zaal.

-

Wanneer P/K1 klaar is met toiletbezoek volgt K2, vervolgens K3
De jassen worden, na het toiletbezoek, aan de ingang van de speelplaats/speeltuin
dicht gedaan door 1 collega (boterhamrefter) die toezicht heeft op de speelplaats.
De afspraken rond vertrek en terugkeer warme refter zullen nog apart uitgeprint
worden.

8. 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

9. Voorleesavond
 Vrijdag 16 november
 Alles is onder controle
 Vrijdagnamiddag zal alles klaargezet worden, graag wat extra
krachten om juf Sabine wat te ontlasten

10. 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
 Muziekinstallatie
 Dinsdag: Hemmy
 Donderdag & vrijdag: Kimberley
 Helpende handen
We zullen aan het oudercomité vragen voor helpende handen bij de koffie

11. Werkgroepen
 Winterhappening 14 december 2018 - Werkgroep “Waka Waka”
 Knutselen om te verkopen: vrije keuze van de leerkracht
 Vrij podium: is dit haalbaar?
 Werkgroep “Sint”
 Optreden Sint:
K1, K2, K3 en L1 gaan naar Orphanimo
 Hoe komt de Sint aan?
- Staand op een karretje achter een paard?
An (K1C), spreekt haar connecties aan
- In een cabrio?
 Werkgroep “jaarthema”
Even ‘ter ruste’ wegens doorlichting en allerhande ….

12. 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

13. Varia
 Kleutersportzaal
Positieve reacties op het voorstel van Hemmy om lijnen op de vloer te laten trekken
Sportraam?  Bespreekbaar vanaf april 2019
 Berging
- Hou het netjes
- Indien afval of zaken waar je niet weet waar ermee naartoe, vraag het aan de
poestvrouwen
 Kinderen meegeven met minderjarige broer / zus.
- Kleuter mag meegegeven worden mits een briefje van de ouders
- Broer / zus briefje laten tekenen
Volgende vergadering: maandag 10 december

