Personeelsvergadering 6 november 2018


Goedkeuring vorig verslag
-



Mededelingen
-



CAO XI:
 In september 2018 kreeg iedereen een loonverhoging van 0,3%.
 Meer zorg dragen voor mensen in het onderwijs, uitstroom
beperken. Zo snel mogelijk vast benoemen vanaf 1 oktober uit uren
van mensen die in een verlofstelsel zitten einde loopbaan.
 Lerarenplatform: 6,5 mensen in de scholengemeenschap. Het loon is
gegarandeerd.
 Vanaf 15 oktober moeten we terug uren vacant verklaren + moeten
we uren vacant verklaren van mensen in bepaalde verlofstelsels en
eindeloopbaanstelsels.
 Vanaf september komt er een nieuwe regeling voor TADD. Die
periode wordt verkort.

Bespreking doorlichting
-

-



De brief om enkel water mee te geven aan de kinderen in de klas moet nog
opgesteld worden.
Brikjes melk blijven, maar letten we er wel op om ze goed plat te duwen.

We hebben een gunstig verslag zonder meer. Groeikansen zijn er zeker en
daar zal rond gewerkt worden.
Een nieuwe regeling voor de toiletten dient zich aan. De wachttijden voor
het toiletbezoek loopt te lang op voor de leerlingen.
Speeltijden van 10u en 15u:
 Een lk neemt de jongens mee van 1, 2 en 3 naar de toiletten in de
blok van de refter. De jongens van de bovenbouw kunnen op
zelfstandige basis naar het toilet.
 Een andere optie kan zijn om het hekken aan de kleuterspeelplaats
uit te breiden met een extra hekken tussen de schoolpoort en de
kleuterspeelplaats.
Het volledige verslag van de doorlichting wordt beschikbaar voor alle
leerkrachten. Dit wordt op de volgende vergadering besproken.

Verslag leerlingenraad
-

Men wilt een project opstarten om zwerfafval op te ruimen in de
schoolomgeving.
De groene banken vormen een scheiding tussen lagen en kleuter. Maar we
geven daar enige bewegingsvrijheid.
De leerlingen van het lager blijven wel op hun eigen speelplaats en laten de
kleuters wel stappen. Kleuters worden niet opgetild.

Verslag: Sarah Meurisse



Stappenplan aanmelding zorg
-



Als de leerkrachten uit het lerarenplatform uitgeput zijn, kunnen er
vervangingen ingeschakeld worden. Als die er zijn.

Kerstconcert 23 december
-



Wanneer kinderen in een crisis gaan, door conflict, kunnen we die onder
verschillende categorieën plaatsen.
In de bijscholing van 6/11 werden er twee onder de loep genomen.
Red flag en New tools.
Naargelang de categorie, kunnen we een verschillende aanpak voorzien om
de persoon in conflict te kalmeren en tot gesprek te komen.

Vervangingen
-



Vanaf er een zorgvraag is, mag de uitgebreide aanmelding ingevuld
worden.
We hoeven niet te wachten op het moment van klasMDO’s of
oudercontacten.

Verslag bijscholing scholengemeenschap
-



Ze wilden meedoen aan de Ketnet koekenbak, maar we houden het op een
actie van het goede doel door de derde graad.
Er wordt nog een herinnering meegegeven voor de voedselinzamelactie.
In de refter kan wie klaar is met soep, onmiddellijk aanschuiven om zijn eten.
Kan de spelkoffer opnieuw geactiveerd worden?
We kijken voor palen op de speelplaats om netbal te kunnen spelen.
Op het einde van de schooljaar willen de leerlingen eens hun plaats kiezen.
Zie ook verslag op het prikbord

Varia
-

Deze week worden affiches, flyers uitgedeeld.
Er komt een link op het prikbord. Verkooppunten zijn ook bakkerij Van Acker
en Delhaize Beervelde.
Sfeervelde is ter beschikking. We plaatsen misschien ook partytenten en evt.
vuurkorven. Nog te bespreken op het oudercomité

Sint: we zoeken dringend een Sint
Enkele leerlingen verzorgen een act op de herdenking van 11 november.
De Fluoactie is van start gegaan.
Bert laat weten dat hij halftijds werkt, op maandag, dinsdag en vrijdag.
Het toezicht van 8u10 vervalt bij de kleuters
MOS: de blog is opgestart. De leerlingen willen graag voederhuisjes voor de
vogels. De vraag wordt gesteld aan het oudercomité.
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