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Verwelkoming / terugblik op de voorbije vakantie/ wensen voor een goede start
Het spreekt voor zich dat scholen maar een radertje in het geheel zijn voor het realiseren van de
maatschappij van morgen. Scholen zijn wel de organisaties bij uitstek die invloed hebben op de
toekomst. Ze werken immers telkens met een nieuwe generatie. Daarom sluiten kwaliteitsvolle
scholen in hun “ontwikkeling stimuleren” of “leren en onderwijzen” voldoende aan bij vragen die de
toekomst stelt.
In “visie 2050” toont de Vlaamse Regering het Vlaanderen dat ze wenst in 2050: een sociaal, open,
veerkrachtig en internationaal Vlaanderen dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve
en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Jongeren moeten worden gevormd tot kritische,
creatieve en sociale burgers die voorbereid zijn op een complexe, diverse en solidaire maatschappij.
Bron: Uit: visie 2050 – een lange termijn strategie voor Vlaanderen
Personalia /familienieuws/nieuwe collega













Van harte felicitaties aan juf Fien n.a.v. haar huwelijk op 4 augustus
Mano, de kleinzoon van juf Brigitte is nu definitief thuis en stelt het goed.
Hanne, de kleindochter van juf Hilde en meester Chris werd geboren op 16 augustus
Eind september gaat onze collega Alex op pensioen. In de praktijk wordt hij in de lagere
afdeling van Lochristi vervangen door meester Tuur. We verwelkomen als nieuwe collega
Hemmy Iyavoo, als leerkracht belast met het kleuterturnen.
Alex nodigt iedereen uit op een drink op vrijdag 28 september om 17u.
En nogmaals onze wensen van geluk voor Christi en Dirk, die ons na de vergadering een
receptie aanbieden n.a.v. hun huwelijk.
Het directieambt is vacant verklaard. Er vindt een beperkte selectieprocedure plaats, waarbij
het ambt van directeur bij wijze van bevordering wordt vastgelegd (o.m. een beperkte
selectieproef, geen wervingsreserve)
Vanaf 1 oktober start ook het proefproject ‘lerarenplatform’. Een zestal leerkrachten worden
aangesteld om vervangingsopdrachten uit te voeren binnen de scholengemeenschap.
Voorlopige aantal op 1 september: kleuter Lochristi 194; lager Lochristi: 465; kleuter
Beervelde: 80; lager Beervelde: 119 TOTAAL: 858
We verwelkomen nog een nieuwe collega: Maya Bovendaerde
Zij zal in de kleuterschool de duobaan doen in K2ABC + een deel zorg op zich nemen.
Juf Kimberly zal in september Els Bogaert vervangen in Beervelde.

TRAINING GHP (goede hygiënische praktijken) door Bartel Debbaut

Pedagogische studiedag op 5 oktober





Kort relaas van de lijdensweg: sessies die nog niet voorhanden zijn / alternatieven die niet
overeen kwamen met de voorgestelde datum, …
Alternatief: een studiedag rond opbouw van jaarplanning en integratie ICT in curriculum
(Omdat er heel veel aandacht komt op ICT bij doorlichting en zo)
Patrick Herbiest zal dit voor ons in elkaar steken met hulp van de ict-coördinatoren van de
scholengemeenschap.
Meer concrete informatie volgt nog.

Nascholingsaanbod vanuit de scholengemeenschap










Georganiseerd door de scholengemeenschap
Onderwerp: hoe omgaan met moeilijk gedrag bij de kinderen? Wat is de interne relatie en
hoe kan ze ons helpen? Wat is een interne relatie en hoe kan ze ons helpen? Wat is een
conflictpositieve organisatie? …
Vindt plaats in het ontmoetingscentrum ‘Reinaert’ te Destelbergen, door Create school.
Voor onze school: 1 zorgcoördinator / 2 leerkrachten lager / 1 leerkracht kleuter
geïnteresseerden: Jessica, Sophie, Fien, Ellen, Elly, Sarah, Kathy, Els L, Els V, Inge, Fien,
Deirdre, Silke, Sofie DC, Marleen, Machteld, Nancy, Stefanie
(bij een volgende vergadering bekijken we wie er definitief kan deelnemen)
Data: 9/10; 06/11; 11/12; 05/02; 19/03
Er wordt voorzien in een korte vervanging
Misschien iets voor een volgende pedagogische studiedag volgend schooljaar?

Actie voor een goed doel







Er is een vraag binnen gekomen van Welzijnsschakel Lochristi om ook met onze school mee
te werken aan een inzamelactie voor de voedselbank. Per leeftijdsgroep worden door de
kinderen producten meegebracht naar school. Dit wordt verzameld en naar het depot
gebracht waar dit wordt verdeeld onder de mensen die er behoefte aan hebben.
Bedenk dat in Vlaanderen – naar cijfers – 1 op de 7 (1 op de 6) kinderen leven in armoede
Het is een waardig initiatief dat gerust kan geplaatst worden naast ons Waka waka- project.
Men laat ons de volledige vrijheid om een periode te kiezen.
Hoe organiseren we dit? Zijn er mensen die zich willen engageren om dit organisatorisch wat
in goede banen te leiden? Werkgroepje “goede doelen”
Leden: Ann P., Karina, Els V, Nancy R, Machteld, Karen, Sophie, Jessica, Maya, Hemmy,
Kemal, Kathelijne, Inge, Helena, An

Startbundel


Iedere klasleerkracht krijgt een startbundel met zaken die op één september moeten worden
meegegeven. Deze ligt op donderdagmiddag in het vakje. + nieuwsbrieven
(met dank aan Els N)

Jaarthema













Gelieve het verslag van de laatste vergadering van de werkgroep nog even door te nemen
Het thema van duurzaamheid willen we nog een jaartje behouden. Nu echter wel met een
scherpere focus op ‘duurzame voeding – gedragswijze bij kinderen – meer aandacht voor de
voedselproductie. Op een goede manier omgaan met voeding; appel van hier ipv een kiwi uit
Nieuw Zeeland; afvalbeperking, vervoerskosten, waterverbruik, …
Wie heeft een verfrissend idee om de slogan wat aan te passen, te verfrissen?
Voorstel uit de werkgroep: DE NATUUR, ONZE BESTE BUUR –
ONZE VOEDING WILLEN WE PUUR !!
Om de werkgroep meer draag-kracht te geven zouden we willen vragen dat er in de
werkgroep toch minstens één vertegenwoordiger per leerjaar is. Op deze manier kunnen we
het project rond ‘duurzaamheid’ beter inbedden in het curriculum. Graag nu de namen
opgeven!
‘vergroening’ van de school(omgeving). Dit werd goedgekeurd door het schoolbestuur.
De eerste zaterdag van de herfstvakantie is alvast ingepland als concrete DOE-DAG. Het
effectief planten. (27 oktober). Dit samen met enkele leerlingen, een paar ouders enkele
leerlingen. Daarna willen we een denktank oprichten om verder te brainstormen over de
vernieuwing van het grasveldje en later de speelplaats vooraan.
Aandacht voor de werkvergadering op 27 september.
Wergroepleden: Freddy, Fien, Elly, Wilfried, Melissa, Ibrich, Hilde, Ann VDB, Marleen, An Dh,
Stefanie, Els M., Ann P, Caroline

Schooltoneel-37ste jaargang




Het jaarlijkse schooltoneel vindt plaats in het weekend van 18-19 en 20 januari 2019
Gelieve nu op te geven wie zich wil engageren om mee te spelen als acteur.
Isabelle, Nancy, Tuur, Cristine, Luc, Kathy, Freddy, An VL, Alex?
Nu kan er gezocht worden naar een aangepast toneelstuk

Mega-project



Vorig schooljaar was een overgangsjaar (o.w.v. op pensioen gaan vaste medewerker)
Vraag wordt gesteld om eens samen te zitten met de leerkrachten van het zesde (ook
vijfde?) met de preventiewerker en de wijkagent. Wanneer een geschikt moment?
Er wordt afgesproken om dit te doen op een weekdag om 16u00. Chris neemt contact op
met de verantwoordelijke.

Verkeerslessen




Schrijven we ons daarvoor in?
Doelgroep is 5de en 6de leerjaar
Wordt nog even in beraad gehouden.

Bert: GDPR
We spraken eerder al af dat we vanaf nu niet meer ons privé e-mailadres gebruiken voor
schoolmailverkeer, maar wel een professioneel e-mailadres dat ons door de school of gemeente ter
beschikking gesteld wordt, namelijk:
voornaam.achternaam@gbslochristi.be
Of
voornaam.achternaam@lochristi.be
Dit zullen we vooral gebruiken voor digitale communicatie met externen. Met collega’s kunnen we
uiteraard ook nog steeds Broekx gebruiken om te communiceren. Hoe gebruik je het precies?
Gbslochristi.be (voorkeur): surf naar mail.gbslochristi.be of gmail.com of mail.google.com
Als je voor- of familienaam bestaat uit verschillende woorden, schrijf je die delen aan elkaar, geen
accenten gebruiken, geen hoofdletters, wel steeds een puntje tussen voor- en familienaam.
Wachtwoord is reinaert, je kan zelf een nieuw wachtwoord kiezen (aanrader!).
Het is ook handig om een eigen handtekening te laten verschijnen bij elke mail die je stuurt,
bijvoorbeeld met de melding dat je e-mailadres voor je werk veranderd is.
Dit kan je aanmaken bij instellingen (het radertje), instellingen, handtekening.
Meer info en hulp krijg je bij elkaar of bij Bert.

DEEL 2: per vestiging
Organisatie van de kennismakingsdag op 1 september


Invullen helperslijst

Toezichtenkalender
Startmoment met de leerlingen op 3 september


Zo kort mogelijk houden

Enkel voor afdeling Lochristi








Stekelbees: zal gehuisvest zijn in de kleuterschool (boterhamcontainers), maar ook in SintJozef
Ingang langs de Schoolstraat
Voorlopig enkel in september
Nog te bekijken hoe de opvang praktisch zal verlopen.
Thibo De Pauw: een info-moment door Koester op dinsdag 4 september van 16:00 tot 17:00
voor alle leerkrachten van het lager.
Inbraakbeveiliging: gezien jammerlijke voorvallen einde schooljaar en tijdens de vakantie
wordt met aandrang gevraagd om steeds alle deuren op slot te doen. Ook de houten poort.
Er is nu camerabewaking.
Arteveldehogeschool: nieuw stageconcept voor lager onderwijs
Werkgroepen: worden nog verder aangevuld

Verslag ELS NAUDTS

volgende vergadering 27 september (werkvergadering)

