
Personeelsvergadering 11 februari 2020 
 
Aanwezig: Els, Nel, Mieke, Kelly, Marlies, Geertrui, Nico, Lisa, Marie en Annemie 
 
 
Didactische afspraken 
 

• Bespreking leerlingen: Edward, Claire, Ann – Sophie, Robbe 
 

1. ROBBE : is vaak heel onbeleefd naar volwassenen toe. Marie sprak hem er in 
de klas al over aan. In de klas zijn er geen problemen.  

2. EDWARD tijdens de knutselles krijgt Edward GON. Er werd met mama 
afgesproken dat E. zijn werkjes thuis mag afmaken indien hij dat wil. 

3. CLAIRE logo werd aangevraagd en zal na 15u op school komen. We weten 
nog niet welke dag. CLB verwacht dat er misschien een leerstoornis is. Het 
resultaat van de test was slecht maar er moet misschien rekening gehouden 
worden met het feit dat de vraagstelling van de test anders is dan in onze 
rekenmethode. CLB raadt aan om bij kinderen met rekenproblemen in het 
eerste leerjaar met materiaal te werken. 

4. ANN-SOPHIE maakt moeilijk vrienden en loopt een beetje verloren op de 
speelplaats. Marlies en Annemie overleggen wat er best gedaan wordt om 
 A.-S.  te helpen. 

 
• Telling 1 februari 2020: 22 kleuters en 79 lagere 

Kleuter: 37 lestijden zonder SES lestijden K3 8 K2 6 K1 4 (P 4) 
Lagere: 123 lestijden zonder SES lestijden, wel met gdl – uren. 
L1 11 
L2 13 
L3 12 
L4 12 
L5 15 
L6 16 
 
 

Organisatorische afspraken 

 
GRENSBLADEN (borgen stormblad): wie heeft er al een en hoeveel? er 
werden dit schooljaar nog geen grenzenbladen gegeven+ verder afspreken er 
rond: als iemand onbeleefd is naar juf toe , hoe lossen we dat dan op ? Op de 
bladen die uithangen staat er een rode duim maar hoe willen we dat 
aanpakken? We spreken af dat er een tweede grenzenblad opgemaakt wordt , 
andere lay-out dan het blad dat we meegeven bij grote ruzies ts kinderen. Als 
er een grenzenblad opgemaakt wordt, met dat meegegeven worden, dat is 
dan duidelijk voor alle betrokkenen. 
 

 
• SPEELPLAATS / hoe verlopen de middagen ? iedereen tevreden ? Iedereen 

is tevreden met het systeem dat er over de middag een aantal kinderen in de 
klas lezen of gezelschapsspelletjes spelen. Volgend schooljaar kan dit 



eventueel uitgebreid worden naar de volledige winter ( na herfstvakantie tot 
voor krokusvakantie). We zoeken wel een oplossing voor het feit dat 
verschillende kinderen hun kaartjes verliezen. Geertrui dacht aan een houder 
aan een ketting.  

• Op de speelplaats is er vaak een probleem met stoeispelletjes zoals bvb 
‘Dikke Berta’ . De kinderen spelen te ruw. We hebben liever dat ze dat ze dat 
niet meer spelen. De kleuters mogen de fietsen niet meer gebruiken als step – 
te gevaarlijk 

 
 
  

  
• MAART / nieuw maandpuntje + voorstel speelplaats maart en april (volgens 

PV september is dat : krijten en knikkers - OK 
 

• AFSPRAKEN : wat er komt er nog bij ? AFVAL sorteren : geen papier in 
oranje zak maar wel in kartonnen doos. Afval voor dinsdag onder het afdak 
plaatsen.+ iedereen staat om 15u50 bij zijn rij (of blijft in zijn gang = kleuter) 
tot de juf die bewaakt aanwezig is  
Vuilzakken: geen halve zakken op straat zetten.  
Karton zelf een doos meebrengen of zelf in een veevoederzak stoppen en 
onder het afdak zetten. 

 
Regeling: 1ste en 3de van de maand zijn het oranje zakken en blauwe zakken. 
De 2de maand is het oranje en karton. - OK 
 
 

 
• MUZISCHE CARROUSSEL kinderen kunnen 1 cluster van 3 activiteiten 

kiezen - wie doet wat + hoe laten we de kinderen kiezen ? 35/40 minuten per 
sessie 

• Speeltijd: pannenkoek met suiker (16 pannenkoeken in een pak: 17 pakken 
aan de kant leggen) 
Annemie is de fotograaf 

 

A B C 

TURNZAAL/mieke DN - 
reis rond de wereld 

 

Marie : drama Nel: Naaien 

Els : krassen op zwart 
papier 

Mieke : film op Ipad Geertrui : sambaballen 

Lisa : vriendschapsbandje Kelly : masker knutselen Nico :  

 
• VERVOER : rollebolle : in orde 



 
• VERVOER toneel (3de kl + 1ste lj) : in orde ? busje gemeente werd 

aangevraagd , nog 1 auto nodig om ons te brengen, Annelies komt ons halen 
 

• BOEKENBUS : vb ligt op de bureau graag een liedje zoeken dat kan gebruikt 
worden om de bus te herstellen : bvb gummie beertje van Nico (kan in het gat 
van de band gestopt worden) – je kan ook inspiratie opdoen aan de hand van 
een boek : het verhaal dat we dan kunnen brengen is dat de kinderen in een 
boek kijken terwijl ze wachten tot de bus vermaakt is (het boek kan dan als 
inspiratie dienen voor een dansje bvb) 

• INSTAPVIERING Eerste Communie 15 feb 2020 om 18u30 
 

 
 
 

 
 

 
• Doorlichting: aanpak van opvolging opmerkingen: we bespreken één cirkel per 

pv 
 

 
 



 
 

K1 Op basis van een pedagogisch project dat vooral richting geeft aan de 
vormgeving van de leer- en leefomgeving, geeft de school grotendeels aan wat ze 
met haar onderwijs wil bereiken. Hoewel de visie spoort met de regelgeving, laat de 
school kansen liggen om deze concreet af te stemmen op haar input en haar 
specifieke, veranderende context. Dit geldt in het bijzonder voor de 
onderwijsleerpraktijk in (combinatie)klassen in samenhang met de aanpak van de 
leerlingenbegeleiding. We hebben een afspraak met Rik Depre na de paasvakantie 
om samen te komen en dan een stappenplan op te stellen voor volgend jaar. 

 Bovendien is de visie op de schoolinterne kwaliteitsontwikkeling niet scherp gesteld. 
In de kleuter- en klasgroepen zijn weliswaar duidelijke sporen zichtbaar, maar een 
doelgerichte, geplande en evalueerbare operationalisering op schoolniveau die 
uitgaat van gezamenlijk vastgelegde prioriteiten is gedeeltelijk aan de orde. Het 
resultaat is dat de school in beperkte mate zicht heeft op hoe ze haar visie wil 
realiseren. Daardoor vindt de visie slechts gedeeltelijk ingang in de schoolwerking en 
in de onderwijsleerpraktijk.  

De visie moet veel concreter worden geschreven. Dat doen we samen met een 
pedagogisch begeleider.  

 



K2 De school ontwikkelt en voert een beleid, waarbij participatie en dialoog belangrijk 
zijn. Enerzijds faciliteert de kleinschaligheid en het familiaal karakter van de school 
de participatie, anderzijds dragen de bijzondere luisterbereidheid van het beleid en 
de zorg voor elkaar hier sterk toe bij. De school staat in groeiende mate open voor 
externe vragen en verwachtingen en speelt daar gepast op in. Op basis van 
informeel overleg en een vertrouwen in het professioneel kunnen, stimuleert de 
school vernieuwing en expertisedeling tussen de teamleden. De schoolbrede 
aansturing en opvolging van innovaties, de gezamenlijke reflectie vanuit 
vooropgestelde doelen en deze vatten in zowel informele als formele structuren, kent 
nog groeikansen. De school werkt samen met anderen om de onderwijsleerpraktijk 
en de schoolwerking te versterken. Ze communiceert frequent, transparant en 
doelgericht over haar werking met interne en externe belanghebbenden.  

 

 

K3 De school ontwikkelt de kwaliteit van haar onderwijsleerpraktijk, maar doet dat 
fragmentair of niet schoolbreed. Een aantal acties die impliciet leven zijn inherent 
aan het goed gebruik van de vernieuwde onderwijsleerpakketten. Toch zijn veel 
maatregelen niet altijd doelgericht en zijn de afspraken niet steeds duidelijk of 
expliciet gesteld voor alle teamleden. Dit leidt niet alleen tot verschil in interpretatie 
maar ook tot verschil in uitvoering. Zo mist de school duidelijke afspraken en 
opvolging over een doelmatige klasinterne differentiatie, die rekening houdt met hoe 
ze haar onderwijs organiseert in relatie tot haar context. De wijze waarop de school 
haar zorguren momenteel inzet is een hinderpaal om dit aspect kwaliteitsvol te 



ontwikkelen. Samen met een minder doelgerichte professionalisering en de concrete 
nood van meer coaching en opvolging maakt dat de school de teamleden momenteel 
in beperkte mate ondersteunt.  

 

K4 De school evalueert verschillende aspecten van de schoolwerking, in het 
bijzonder organisatorische zaken en elementen die te maken hebben met de vorming 
van de leefomgeving. De school heeft beperkt aandacht voor de evaluatie van de 
kwaliteit van de onderzochte leergebieden, voor de leerlingenbegeleiding op het 
niveau van de basiszorg en voor de professionalisering. Goed bedoelde initiatieven 
of trajecten missen veelal een duidelijk tijdskader waarbinnen de school vooraf 
gestelde verwachtingen op een vast moment toetst aan (tussentijdse) resultaten. Dit 
maakt de evaluatie van de eigen kwaliteit weinig systematisch  

 

 

K5 Wanneer de school haar kwaliteit evalueert, doet ze dat beperkt doelgericht. 
Hoewel de school voor een stuk haar context en input meeneemt in de evaluatie van 
de kwaliteitsontwikkeling, maakt ze over het algemeen slechts gedeeltelijk gebruik 
van de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve bronnen. Wat doen we met de 
IDP’s en eventueel peilproeven? LVS ‘en worden besteld. Bovendien heeft de school 
moeite met relevante dataverzameling, voornamelijk wegens het ontbreken van 
heldere succescriteria met betrekking tot de eigen kwaliteit. Ze laat kansen liggen om 
de expertise van relevante partners ten volle te benutten bij haar evaluaties en – in 



het geval van de basiszorg – de input vanuit deze expertise om te zetten in concrete 
acties. Verder slaagt ze er nog weinig in om de resultaten en effecten bij de kleuters 
en de leerlingen te implementeren bij haar evaluaties. Het is lovenswaardig dat 
individuele teamleden ten behoeve van hun eigen onderwijsleerpraktijk resultaten en 
effecten analyseren op kind- en klasniveau. Een analyse op schoolniveau om 
kwaliteitsverbeterende initiatieven op te zetten die zich richten op het pedagogisch-
didactisch handelen van leraren, is vooralsnog niet aan de orde. Dit brengt de 
betrouwbaarheid van de evaluaties in het gedrang.  

 
 
K6 De school heeft zicht op haar sterke punten en werkpunten, maar dat zicht is 
onvolledig. Het beleid heeft terecht een groot vertrouwen in de professionaliteit van 
het team. Ze geeft dan ook veel ruimte aan leraren om autonoom zaken aan te 
pakken in de groepen en de klassen. Toch is er een grote nood aan een aantal 
concrete en expliciet gestelde maatregelen, afspraken en verwachtingen, wil ze 
bewerkstelligen dat ieders inspanningen voldoende en in verhouding bijdragen tot de 
gewenste effecten op schoolniveau. Een cultuur waar coaching en opvolging 
nadrukkelijk aanwezige elementen zijn binnen doelgerichte, evalueerbare en 
tijdsgebonden kwaliteitsacties is vooralsnog minder aan de orde. Dit maakt dat de 
school niet altijd bewaart en verspreidt wat goed is en haar sterktes niet ten volle 
uitspeelt. Ze laat kansen liggen om haar werking vanuit de evaluaties bij te stellen.  

 

 


