Startvergadering ICT 27-10-2015:
Aanwezig:
Matthias ( papa van Alexis bij de kleuters )
Toon ( papa van Tuur en Korneel bij de kleuters )
Niels ( papa van Seppe en Kato bij de kleuters )
Nick ( papa van Lander bij de kleuters en Lore in het eerste leerjaar )
Hans ( papa van Marie bij de kleuters en Juul in het tweede leerjaar )
Bart ( leerkracht derde kleuters )
Verontschuldigd:
Jo ( papa van Floris in het eerste leerjaar, Wouter in het derde leerjaar, Viktor in het zesde leerjaar )
Te behandelen:
Doelstellingen schooljaar 2015-2016 (aanpak en afspraken)
1 Computers opkuisen en hardware stofvrij maken.
Er is afgesproken dat op de volgende bijeenkomst (9 december) de oude computers worden vervangen en de
aanwezige computers een opkuisbeurt krijgen. De computers worden ook door perslucht vanbinnen stofvrij
gemaakt.


2 Filters van de beamers stofvrij maken.
Ook worden alle filters van de beamers in de klassen stofvrij gemaakt.
3 Een atelier inrichtingen rond techniek computers.
Veel teamleden vinden een atelier rond computers een goed idee. Het probleem is echter wel dat alle teamleden
op de dagen van de ateliers aan het werken zijn. We denken na over een oplossing.
 Kandidaat trekker (Vergaderingen plannen, voorzien van agendapunten en vergaderingen leiden)
Er wordt over nagedacht onder de werkgroep.
 Kandidaat verslaggever (Verslagen bezorgen aan werkgroep en schoolteam)
Bart neemt deze taak op zich om zo de communicatie tussen werkgroep en school vlot te laten verlopen.
 Beleidsvisie ICT freinetschool De Regenboog hardware klassen noteren
Inventaris opmaken lokalen. Uit de inventaris blijkt dat er nog 13 verouderde computers in de lokalen aanwezig
zijn.

Varia:
Toon kan weer rond de 50 computers regelen voor de school. Het gaat wel alleen om de torens, dus geen
scherm, muis en toetsenbord.  Bart vraagt aan Tinneke =ok = we kunnen ze allemaal gebruiken en op
termijn het aantal in de klassen vermeerderen aangezien er toch wel nood aan is!
Tijdens de inventarisronde bleken nog veel computers aan te staan. Moet er een timer worden voorzien zodat
deze automatisch afspringen en ’s morgens terug op?  Bart vraagt het aan het team
We gaan proberen Karel eens te betrekken bij een ICT-vergadering.

