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1. Lokale verlofdagen
In het schooljaar 2018-2019 wordt er geopteerd voor de volgende twee lokale
verlofdagen:
- Maandag 8 oktober 2018
- Vrijdag 15 februari 2019
Een ouder stipt aan dat het makkelijker zou zijn om opvang te organiseren indien
deze allebei op een vrijdag zouden vallen. Vera zal dit verder bekijken met het team.
2. Professionaliseringsplan
Er wordt ook dit jaar binnen het professionaliseringsplan sterk ingezet op Taal en
Diversiteit, met als doel het taalvaardiger maken van alle leerlingen. Verder staat ook
communicatie met de ouders centraal. O.a. de spreekavond over 'Meertalig
opvoeden' op dinsdag 17 oktober past binnen dit thema.
Rond “Conflictloze speelplaats” wordt er actief verder gewerkt rond het thema
Groene Speelplaats waar de kinderen de kans krijgen om zo veel mogelijk te spelen.
Een aantal werkgroepen binnen de school, maar ook allerlei externe organisaties zijn
bij dit initiatief betrokken. Meer hierover verder in het verslag.
3. Maximumfactuur
Drie maal per jaar wordt er aan de ouders voor elk kind een bijdrage gevraagd voor
het bekostigen van enkele extra activiteiten, o.a. voor uitstappen, die niet onder de
normale schooltoelage vallen. De maximumfactuur bedraagt dit jaar 45 EUR voor de
kleuters en 85 EUR voor de kinderen uit de lagere school. Op het einde van het
schooljaar wordt er een gedetailleerd overzicht van alle uitgaven verschaft.
4. Zwemmen
Aangezien de school ook dit jaar slechts een beperkt aantal uren toegang heeft tot
zwembaden in de buurt moest er opnieuw een keuze gemaakt worden over welke
leerlingen wel en welke leerlingen helaas niet kunnen gaan zwemmen. Om een
zekere continuïteit te garanderen is er gekozen dat vanaf dit jaar de kinderen uit het
1ste-2de-3de leerjaar gaan zwemmen. Hierdoor vallen de kinderen uit het 5de leerjaar,
die ook vorig jaar niet konden gaan zwemmen, helaas uit de boot…

5. Samenwerking externe partners
Vera geeft een overzicht van de externe partners waarmee de school heel actief
samenwerkt. Onder andere het OVSG, het MOS, Groene Corridor en andere
organisaties worden kort aangehaald.
6. Werkgroep “Groene Speelplaats”
De plannen rond de herinrichting van de speelplaats met bloemenperken,
klauterstruiken, een
insectenhotel, een
kippenhok enz. zijn reeds in
een vergevorderd stadium
aanbeland. Voor zowel de
Lagere School alsook de
Kleuterschool blijven de
werkgroepen hier verder
aan werken, maar totdat de
leerkrachten en kinderen
zelf meer actief betrokken
zijn bij de uitvoering wordt
alles nog even in de
koelkast gestopt.

7. Werkgroep “Taal en Diversiteit”
De werkgroep Taal en Diversiteit wil in de eerste plaats inspireren, motiveren en
vooral realiseren. Meteen na de pedagogische studiedag van 11 oktober wordt er
gestart met een aantal initiatieven waarbij de nadruk ligt op het gebruik van
woordenschat in de klas, alsook het uitproberen van werkvormen en methodieken.
8. Werkgroep “Conflictloze Speelplaats”
Ook rond het thema “Conflictloze Speelplaats” wordt er actief gewerkt door
werkgroepen in de KS en LS, die actief samenwerken met een aantal partners zoals
o.a. Natuurpunt (https://www.natuurpunt.be), Groene Corridor (http://rlgc.be) en
MOS (http://www.mosvlaanderen.be). Gezien het prachtige groene schooldomein
wordt er heel hard gekeken naar wat er leeft bij de kinderen en hoe daarop
ingespeeld kan worden met een combinatie van zowel speel- als leerkansen.
9. Communicatie met ouders
Om de communicatie met de ouders te verbeteren worden een aantal initiatieven
gelanceerd:
- op 16 oktober wordt er op een teamvergadering in meer detail gesproken over
mondelinge communicatie naar de ouders toe

- op dinsdag 17 oktober gaat er een lezing door ouders i.v.m. meertalige opvoeding
- doorheen het jaar worden een aantal "koffiemomenten" ingepland, met als
bedoeling om de ouders even op een informele manier met de leerkrachten te laten
praten.
Ook de spelletjesbeurs die binnenkort doorgaat wordt een moment waarop het
contact met de ouders kan versterkt worden
=> Vera zal de datum zo snel mogelijk naar de ouders toe communiceren
10. Jaarthema
“Gek op groen” is het grote thema dit schooljaar. Gedurende 5 namiddagen,
verdeeld over het hele jaar, worden er binnen verschillende vakgebieden allerlei
activiteiten opgezet . Uiteraard wordt ook daarbij ruim gebruik gemaakt van de
prachtige groene omgeving.

Datum volgende vergadering:
Dinsdag 27 februari 2018 om 19u

