Vergadering van 1 december 2014

Aanwezig: Veerle, Koen, Sigrid, Jo, Nadine, Barbara, Cecilia, Annemarie, Greet, Liesbeth, Katrien, Eva
(verslag).
Kennismakingsronde voor Jo en Nadine, ouders van Mila L1.

1 Opvolging verslag vorige vergadering:
-

Datum soep ‘Dikke Truiendagen’ nog te prikken met ‘Wel en Wee’.

-

Voorstel : kan er ook nog eens ‘boekentassen wegen’ georganiseerd worden?

2 Varia en aandachtspunten
-

-

Vraag : wordt er aandacht besteed aan ergonomie/houding in de klas ? Ja, er staan bij sommige
kinderen zelfs opmerkingen over op het rapport. Navragen ook bij Jokke. Iets organiseren rond
lichaamshouding, yoga? Via ‘Wel en Wee’? Er worden ook bewegingstussendoortjes gedaan in de
klassen o.w.v. concentratie.
Groene poort staat regelmatig open. Werkt pompsysteem niet goed meer? Wordt nagekeken.
Feedback rond ‘Pesten op school’/KIVA Finland. Idee om dit op school te gebruiken, nog niet helemaal
klaar. Intensieve training reeds starten (computerprogramma, training voor leerkrachten en infosessie
voor ouders). Ilse (zorg L1-L2) en Sigrid hebben kort geleden een kennismaking/training gevolgd en
stellen dit project voor op de personeelsvergadering binnenkort. Voorbeelden bv leerlingen via
computerprogramma laten oefenen (reële situaties). Speelplaatsbeleid zal ook bekeken worden.

3 Werkgroepen
-

Wel en Wee: nog na te vragen (acties) bij rest van de werkgroep.

-

Verkeer: morgen samenkomst rond fluo-actie en andere. Doel 75% halen; loopt goed. Tot
kerstvakantie zijn er voldoende mensen voor controlemomenten. Voor na de vakantie nog kandidaten
gezocht.

-

Groen: veel werk verzet op twee werkdagen. Groentegels gelegd; vloeren voorbereid, kabels
gespannen, geplant, veel spontane hulp, ook materiaal en eten.

4 Wijnverkoop
- Laatste oproep voor wijn en wafels morgen in de postmap; ten laatste woensdag te betalen.
Bestellingen zullen klaarstaan met de kerstdrink; af te halen bij de wijnverantwoordelijken. Eventueel vooaf
nog een ‘afhaalmoment’ organiseren op woensdagavond.
- Klaarzetten wijn, wafels per bestelling. O.a. met Veerle, Annemarie, Nadine en Eva (nakijken) op woensdag
17/12, ’s morgens.

5 Kerstdrink
- Wijn: apart kraam, aankoop mogelijk. Een glas wijn of cava kost 2 euro. Non-alcoholische dranken kosten 1,5
euro.
Wie staat achter de wijnstand? Wim Van Doninck en Annemarie. Eventueel nog andere ouders aanspreken.
- Afhaalpunt wijn en wafeltjes voorzien.
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- Verantwoordelijk voor taakverdeling kerstdrink : L3 (Yolande) en L6 (Katrien). Worden via schoolteam
gevraagd ouders aan te spreken voor hulp.
- Er gaat morgen een briefje mee over de kerstdrink; klaarmaken gebak, soep, e.a. om te verkopen op
kerstdrink.
- Geen zingende kinderen meer onder afdak want akoestiek is vreselijk.
- Vuurkorven opnieuw voorzien.

6 Feedback pedagogische studiedag
- afgelopen studiedag 26/11
- Voor de kleuterschool en L1 en L2 : Ontwikkeling motoriek (eerder gevolgd door leerkrachten K3 en L1),
vervolg.
Idee : kinderen die ‘vastzitten, ergens op vast lopen’.
Schema : Reflexen, zintuigen (evenwicht, geur, smaak,...), lateralisatie (voorkeurhand of –voet) en perceptie
lichaam en ruimte, grove en fijne motoriek, goed bewegen, luisteren, concentreren.
Boodschap voor kleuterschool : pro actief werken, van onder naar boven. Kinderen genoeg kansen geven om al
die verschillende dingen te doen om te evolueren.
Niet: oplossingen voor dyslexie of –calculie.
Turnzaal : oefeningen gedaan.
Twee uur extra voor zorgmotoriek. Jokke doet extra oefeningen bv bij kleuters die baat hebben bij extra
aandacht/oed$fening voor motoriek. Veel bewegingstussendoortjes (zie eerder variapunt).
- Voor L3, L4, L5 en L6 werken rond ‘Leren Leren’.
Leren studeren slechts klein onderdeel. Vooral vaardigheden werden belicht, niet enkel cognitief dus.
Theorie eindtermen.
Link gelegd met nieuwe schoolagenda : kansen om ‘leren leren’ aan bod te laten komen in de klas. Dit zal nu
meer opgenomen worden in de klaswerking. ‘Blik op de wereld’, actualiteit, blik verruimen, integreren
Tijdskalenders, leren plannen. Weerkalender, seizoenen,...
Er gaat dus veel meer gewerkt worden met deze zaken via de agenda.
Talenten : eigen talenten leren ontdekken (heel ruim) en hoe deze inzetten ?
Huiswerk : hoe beginnen hieraan, hoe heb je dit geleerd samen bespreken.

7. Agenda volgende vergadering
!!! gaat door op donderdag 29 januari 2015 (en niet op 22 januari zoals eerder gepland)
* Varia
* Werkgroepen
* Evaluatie kerstdrink en wijn/wafelverkoop
* KIVA
* Brainstorm ‘muzische ruimte’ (in de huidge Luc Bettenszaal). Wat wel/niet voorzien? Mogelijkheden? ...
* Verslag schoolraad 4/12
* Lentefeest
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