Vergadering van 25 april 2013

Aanwezig: Sigrid, Veerle, Koen, Véronique, Barbara, Katrien, Kris
1 Opvolging vorige vergadering:
- pestjuf > artikel in schoolkrant : oké (waren er zeer blij meer)
- poortje > Koen heeft herhaaldelijk aan schoolbestuur gevraagd voor structurele
oplossing, wordt nog eens navraag naar gedaan.
- schoolrekening: systeem gezocht voor correctere afrekening mbt nabewaking >
wordt nu genoteerd en gehantekend bij Marina > klopt beter + Marina/Jetje staat
nooit meer alleen, assistentie van Ria of Jan
2 Werkgroepen
-

Wel en Wee : 22 mei om 10u fruitbrochetten > oproep in postmap ter
vervanging van 10-uurtje, ongesneden! (zowel op 14 als op 21 mei) + in
maandkalender

-

Groen: vergroening van de gevel, gerealiseerd (slechts 1 plantje gesneuveld,
als het zich niet herpakt, wordt het vervangen) + gietschema voor buiten /
groene ridders gieten binnen

-

MOS (mulieuzorg op school) : kinderen willen meer groen > wordt gekeken
hoe dat samen met de kinderen kan worden gerealiseerd. Koen heeft
prospectie gedaan in andere scholen (met MOS) en heeft er veel leuke
dingen gezien : vb dals weg + kleine schelpjes en takjes > kinderen bouwen
er allelei dingen mee / zandbakken / allerlei muurtuin-systemen / ruimte
balsporten terugdringen ... Doel : 3de trimister een plan uitwerken,
uitwerking volgend jaar

-

Daarbij aansluitend: info over gasleidingen : stookolietanks worden
verwijderd, (start half mei), er komt verwarming op gas, thermostatische
kranen in elke klas, inkomhal compartimenteren omwille van brandveiligheid
(ramen en deuren worden brandvertragend)

-

Verkeer: grote verkeersdag van 31 mei voorbereid, aantal kleine
aanpassingen ivm verkeersdrukte /
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o L6: werkgroep zorgt zelf voor parcousr, nog extra hulp gevraagd, in
eerste instantie in L6 //
o L5: 23 mei L5 groet verkeerstoets (theoretisch : verkeerssituaties
beoordelen // 29 mei L5 verkeersdag //
o 24 mei 8u30 fietsgraveren (zowel kinderen als ouders, broers, zussen)
//
o verkeersdag zelf > fietsen op Dageraadplaats NIEUW : label voor als
fiets terug mee naar school, anders afhalen voor 15u45
o L4: proefproject: staproute > doel op termijn elke leerjaar een ander
stukje van de buurt leren kennen
o Vanuit leerlingenraad : idee om kids die meest met de fiets komen,
vaste plaats in fietsenrek // + ophangsysteem voor kleuterfietsen,
eronder is nog plaats voor extra fietsen

3 Evaluatie Lentefeest
-

gezellig ‘winterfeest’ met branders
fantastische foto’s in de sneeuw
hoeveelheden : oké
(nog geen evaluatie leerkrachten)
schmink en henna : gescheiden, (moeilijk afspreken - vooraf slechts één juf,
maar uiteindelijk toch volledig ingevuld > uit werklijst halen)
werklijsten kwamen vlot binnen
koppeling projectweek / lentefeest > goede zaak , iets concreter
aankondigen in voorwoordje Koen
lente-ontbijt prima
omzet : zeer mooi resultaat, ondanks de sneeuw

4 Voorbereiding Kippenfeest
-

brouwer : besteld door Katrien / voor zomerbar apart bestellen
Grietje : K1 a & b : briefje voor opbouw en afruim (uit evaluatie vorig jaar
bleek afruim geen goed idee voor K1 > beter L5)
buffet: voorbereidingen aan de gang ism Katrien en Grietje > L5 helpt bij
buffet en opruim
Kris heeft klasouder (Karl) aangesproken voor hulp dag voordien (Christel + ?
) // begeleiding groepjes L5 (Karl zelf + ?) , er moeten ook nog ouders L5
worden gevonden om de opruim te doen > Kris spreekt Karl aan
Schalen El Warda mogen gebruikt worden
Eventueel Eriks hulp?
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5 Zomerbar
-

4de editie
Barbara heeft Elke aangesproken: gaan vergaderen met hun mannen
Partytafels : 56, 95 euro / stuk > 5 worden er besteld door Barbara
Briefjes bij de buren: wordt door Barbara voor gezorgd

6 Feedback pedagogische studiedagen: bewaren en bewaken van het positief
leefklimaat
-

-

-

2 achter na elkaar: woensdag voor paasvakantie + gisteren
via SEVO vastgelegd, in februari/maart bedacht : over nieuwe boeg:
RESPECT , kapstokken om daarrond te werken
1ste : over positief leefklimaat > was heel goed : stilstaan over ‘hoe sta ik als
leefkraccht voor de klas’, duidelijke afspraken maken zorgt voor rust >>>
regels en afspraken in de klas moeten duidelijk gemaakt worden
2de: concreet maken van afspraken + meer rust op school >> afspraken
duidelijk maken en die bewaken
o respect voor anderen
o respect voor materiaal
o bewegen op een rustige fijne manier door de ruimte
naar kinderen toe:
o aanspreken met voornaam behouden, maar wel beleefd
o als schoolmatriaal met opzet stuk maken : gesprek met kind + op
schoolrekening
o als er iets gemaakt kan worden : eerst schade trachten herstellen
door kinderen zelf
o nieuwe afspraken voor verplaatsingen van en naar de klas : vanaf
donderdag 2 mei 2013
 met muziekje naar boven, wel in rij naar beneden
 in de gang boven altijd stil!
 ...
 half 4 op de banken, morgen om 13u30 testen of er voldoende
plaats
soort van stappenplan uitwerken voor: wat als gedragsprobleem stelt met
een leerling
leefregels in de klas op elkaar afstemmen (één lijn) + hoe visualiseren >
tegen 1 september
draagkracht team bewaken > niet teveel extra’s > in jaarplanning : rust
creëren, met voldoende ruimte voor ‘ad hoc’ inbreng van leerlingen //
sommige dingen koppelen
volgend ouderraade : preventie-piramide > inhoudelijk punt (anders
benoemen)

7 Varia en aandachtspunten
-

Postmap : kan de kostprijs altijd vermeld worden als er iets wordt
georganiseerd? Kan niet steeds. (Maximaal factuur is er sowieso, daar gaat
de school nooit over)
11.11.11 > filmvertoningen over noord-zuid > meenemen in de jaarplanning
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-

-

project: het arm-rijk-eetproject heeft heel wat onrust met zich
meegebracht
o L3 te jong , L4 op randje
o timing was fout : direct erna speelplaats > ruzie , wel herpakt : in
klasverband besproken
o was niet zo ingeschat, maar heeft wel impact gehad
vlaggen (jassen aan, uit, open) : goed systeem vanuit leerlingenraad , maar
moeten ook zichtbaar zijn in de gang
schoolraad : mandaten toekennen volgende ouderraad > navragen in
schoolraad of er mensen zijn die stoppen
inschrijvingen volgend schooljaar: lijsten zijn toegekomen van 8 nieuwen
(buiten broers en zussen), anderen op wachtlijst

Agenda voor volgende vergadering : dinsdag 21 mei 2013
Opvolging verslag vorige vergadering
Werkgroepen
Evaluatie kippenfeest
Zomerbar
Inhoudelijk punt: ‘preventiepiramide’
Mandaten schoolraad + ouderraad

