
PV 15/10/2019 

 

 S.t.o.r.m. blaadjes worden de nieuwe grensbladen 

 Bij grote problemen (blinde agressie)op de speelplaats mogen die kinderen tijdens de 

speelplaats naar de eetzaal en over de middag naar de klas van juf Mieke 

 Aan de mensen die de turnzaal gebruiken wordt gevraagd om na gebruik de grote mat neer 

te leggen of aan het sportraam te bevestigen met een ketting 

 Na de herfstvakantie mogen de kinderen niet meer buiten lunchen,leerkrachten melden dit 

in hun klas 

 De ouders krijgen een mail met de vraag om voor hun kind een badpak te kopen , dit zouden 

we graag in orde hebben na de herfstvakantie ; ook wordt gevraagd om het haar vast te 

maken 

 NOV + DEC op de speelplaats : de kinderen mogen een springtouw, elastiek en diabolo 

meebrengen – het binnen lezen/gezelschapsspel over de middag wordt verplaatst naar 

januari 

 De volgende personeelsvergadering wordt verplaatst van 3dec naar 10dec  

 Workshop Blog : bij Mieke in de klas – dinsdag 22 oktober ’19 

 Sintkadoo = 60 € /klas 

 

OVERLEG DOORLICHTING  

WEEKPLANNING OVERLOPEN EN PRAKTISCH ORGANISEREN van lokalen en opvang kinderen tijdens 

gesprekken  

Aanvulling bij het schema  

Maandag 18/11 

1. Rondleiding door de lln wordt gedaan door Artois, Jara en Sander 

2. Startgesprek onderwijsleerpraktijk / 

 KLEUTERAFDELING : LOKAAL X =klas Mieke, gesprek kleuterafdeling is met Mieke 

 LAGERE AFDELING : LOKAAL Y = klas Marlies , gesprekken met Kelly – Geertrui – Marie  

Kinderen bij Marlies in klas Kelly ( 1ste gr) ,Annemie (2de gr), Lisa (3de gr) 

 

3. Gesprek onderwijsleerpraktijk kleuterafdeling : Nel en Els (Mieke bij kleuters, )  

Dinsdag 19/11 

1. Preventie : bureau, CLB klas Mieke 

2. Gesprek onderwijsleerpraktijk Lagere school  

 Onderbouw : Kelly, Marlies, Geertrui – Lokaal Y  : klas Marlies 

Kinderen bij Mieke ( 1ste graad) Annemie ( 3delj) 

 Bovenbouw : Nico, Lisa, Marie – Lokaal  Lokaal X : klas Mieke 



Kinderen bij Annemie (L4) , Marlies (L5) , Kelly (L6) 

3. Gesprek met ouders : eetzaal 

4. Gesprek met leerlingen : klas Mieke : Marth, Luca, Julie, Leonardo, Jasmijn, Milla, Carlo, Fien 

Donderdag 21/11 

1. Reflectiegesprek kls : Els en Nel (kls bij Florence) – klas Mieke 

2. Reflectiegesprek lager : Kelly , Nico, Marie – klas Marlies of Geertrui 

Kinderen bij Mieke (1ste gr) Annemie(2de gr) Lisa (3de graad) 

3. Synthese gesprek klas Marie : Nel,Kelly, Marie, Mieke, Arnaud, MarieAnne , Annemie 

Kinderen bij Florence (kleuters),Marlies(1ste gr) Lisa ( 3de gr)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 


