
Personeelsvergadering maandag 3 oktober 2011 om 16u. 

Aanwezig: Guido, Cindy, An P.,Jessie, Aurore, Leni,Ria, Lode, Shipra, Ineke, An M.,Lien 

Afwezig:Véronique 

 

Bezinning 

Open brief van Pascal Smet, naar aanleiding van Dag van de Leerkracht. 

 

Goedkeuring verslag vorige vergadering 

In orde. 

 

Pedagogisch-didactisch 

Ondersteuning door Ineke Debaere. 

We brainstormen even over de onderwerpen waarbij Ineke ons kan helpen: 

-rustig hoekje verder uitbreiden op de speelplaats. 

-concentratie in de klas, werkvormen uitzoeken, luisterattitude verbeteren. 

-beloningssysteem voor tijdens de turnles. 

-rouwen bij kinderen. 

-een basisvorming over het ontwikkelingsniveau van kleuters. 

-sociale-emotionele ontwikkeling van kleuters, welke taken kunnen ze aan op welke leeftijd? 

-communicatie en omgang met ouders, verwachtingspatroon van ouders en juf. 

Ineke gaat deze brainstorming bekijken, ons prioriteitenplan gaat uit naar de sociale-

emotionele ontwikkeling van kleuters. 

Taalvisie 

We nemen er het taalbeleidsplan bij en overlopen dit nog even kort samen. Al de 

verschillende domeinen worden nog even opgefrist. De omgang met anderstalige kinderen en 

ouders wordt beschreven in het taalbeleid. Het is de bedoeling van dit nog even op te frissen 

en de afspraken toe te passen. Lode geeft nog eens de ontwikkelingsdoelen van de sociale-

emotionele vaardigheden. 

 

Organisatie 

Feest van Oma en Opa. 



Het thema dit jaar zal zijn ‘150 jaar Sint-Victor’. 

 Er wordt aan alle kleuters een lied aangeleerd ivm. 150 jaar Sint-Victor. Bij het binnen 

komen krijgen de grootouders en ouders hiervan een exemplaar zodat op het einde van de 

show iedereen het lied kan meezingen. 

Meneer Malisse komt de fotoreportage van de veranderingen in de school toelichten bij het 

begin van de show. Deze reportage werd ook al getoond tijdens de academische zitting aan de 

collega’s. 

Guido geeft de toestemming om een mand met trappist te kopen voor de broeders en voor M. 

Malisse. De biemer moet wel nog aangevraagd worden. De verdere organisatie komt in orde. 

 

Doorlichting. 

Op 24 en 25 oktober komt de doorlichting langs om al reeds een gesprek te hebben met 

Guido. In dat gesprek worden de voorgaande verslagen van muzische en sociale emotionele 

ontwikkeling doorgenomen en van daaruit gaat de inspectie de items bepalen die ze eens 

dieper willen bekijken. Dit doen ze na de herfstvakantie aan de hand van gesprekken, 

verslagen, observatie, … De week na hun komst krijgen we dan een advies. 

 

Invullen agenda. 

We moeten een poging doen om alles in kaart te brengen en dit op een duidelijke manier. 

Alles goed bijhouden en samen bundelen. 

VB:An P. en Shipra =Hebben voor climmig werken een bijkomende agenda zodat alles van 

dat item samen staat. 

VB:Cindy=Het document van Pol Temmerman (vorming WO) gebruiken per thema. 

 

Afspraken 

Oudercontact nieuwe kleuters. 

De komende week even nagaan bij de ouders van nieuwe kleuters of alles goed verloopt met 

hun kind. Dit mag een informeel gesprek zijn aan de poort. 

 

Anderstalige nieuwkomers. 

Dit zijn kinderen die minder dan een jaar in België verblijven en min. 5-jaar zijn. Bart moet 

van elke 5-Jarige een document hebben waar de taalontwikkeling, beginsituatie, doelen en 

evolutie in terug te vinden is. Bart mag ook andere kleuters meenemen die gaan AN zijn. 

Elke kleuters krijgt GOK-uren, Rand en Taal is bedoeld voor de kleuters met thuistaal niet-

Nederlands. Daar mogen ook andere kleuters bij aansluiten. 



Een doel van het taalteam dit schooljaar zou kunnen zijn om een woordenschatlijst op te 

stellen waarin staat welke woorden op welke leeftijd worden aangeleerd. Hierover is al veel 

materiaal beschikbaar op de school, nagaan welk materiaal bruikbaar is en welk al reeds 

verouderd is. 

 

Varia 

-De datum voor de sportdag van de kleuters is woensdag 27 juni 2012. 

-Volgend jaar in September meteen bestellen voor rollen bollen. 

-Zondag 9 oktober is de voettocht. Tussen 10 en 13u kunnen de mensen vertrekken voor de 

wandeling van 6 km of 14km. Er zal een drankstand zijn en frietjes en soep. De 14 km gaat 

langsheen de 3 Sint-Victorscholen (Dworp, Beersel, Alsemberg), de 6 km is een 

fotozoektocht. Er zijn al reeds 120 inschrijving. 

-Op de speelplaats gaan de plastieken speeltuigen heel snel stuk, we zijn op zoek naar een 

houten speeltuig. De juffen mogen hierover informatie verzamelen. 

-Zaterdag, 22 oktober 2011 is het klusjesdag, dan zouden de krijtborden geplaatst worden. 

-Donderdag, 13 oktober 2011, is er vergadering met Pol Temmerman ivm. WO. Deze 

vergadering gaat door om 16u-18u, iedereen moet daarop aanwezig zijn. 

-Guido geeft de toestemming om aan de mama van Katrine (2
e
 leerjaar) te vragen of ze 

eventueel de vervanging van Véronique zou kunnen doen. 

 

 

 

 

 

 


