24/12/2017

מפגש הועד המרכזי
נוכחים :אמירה ,איילה ,אפרת ,צאלה ,סיגלית וחניש ,דוד פרוכט ,מיכל שטדלר ,איריס מנור,
רוני אנקורי ,שירה ימיני ,מירית לשנר ,לימור דפנא ,יוחאי מנש.
יום המורה היה נפלא ומחמם לב .ההירתמות של ההורים שמחה וריגשה את כל הצוות.
דובר על כך שהועד מעוניין בתקציב לפעילויות שונות של הועד המרכזי.
הוחלט:
•
•
•
•

לבדוק השתתפות כלכלית ע"י המועצה עבור הועד המרכזי.
החל משנה הבאה  1שקל לתלמיד מתשלומי הועד יעבור לועד המרכזי.
ועדת תל"ן  -התכנסות לקראת מחצית .לבדיקת השיעורים השונים.
ועדה חברתית  -קיר גרפיטי  -השבוע !!!
תתקיים
 תיבת פניות תלמידים.סדנת מנהיגות
 סיירים צעיריםשיעבירו עלין ואיריס
 ז'-ח' בהפסקות "פעילות".הועדה החברתי
תפגש עם ההנהגה
הצעירה

מי מגיע לבחירות למועצת תלמידים?
אם יש ילדים ,במיוחד צעירים ,שמעוניינים לתרום לביה"ס ,שווה לאפשר להם לחבור להנהגה.
ועדת תל"ן – האם ניתן להיכנס לראות ולבחון את התוכנית.
לא ניתן להיכנס ולצפות בביה"ס .חיסיון תלמידים .ועדת תל"ן מתרכזת בסיכום הסקר ,חיפוש,אלטרנטיבות.
"מרחיבים אופקים" הלמידה התלת גילאי ,נהדרת ,עובד מצוין.תלמידים שלא ב"מרחיבים אופקים" מקבלים "טעימות" -תלמידי א' ,ב' ,ו' מאילוף כלבים.
בבית הספר הסתיימה התקופה בה התקיימו ישיבות פדגוגיות ,ולאחריהן התקיימו אסיפות
הורים -שיח תלמיד-מורה-הורה ,שיח מובנה ומתוכנן המבוסס על התכניות שנבנו בישיבות
הפדגוגיות ועל היעדים שהוצבו בשיח המקדים בין המורה לתלמיד.

שיתוף הילד בתהליך של רפלקציה קיבל פידבקים חיוביים.
התעודות עוברות שינויים לקראת המחצית ,תהינה כתובות באופן ממוקד יותר.

ועדת חינוך במועצה:
פורום מנהלי החינוך בברנר נפגש היום כחלק משגרת מפגשים.
החינוך המשלים תאר את פעילותו ושיתופי הפעולה בין בתי הספר לבין החינוך המשלים נידונו
בפגישה.
תקשורת הורים/ביה"ס -המועצה מכירה בצורך של הקהילה -בתי הספר וההורים ולטובת העניין
גייסהיועצת אירגונית שתעבוד בבתי הספר עם ההורים וברמת המועצה.
היועצת האירגונית תעבוד בנפרד עם כל בית ספר ותאבחן בנפרד כל מוסד.
סיגלית ועלין בועדת התקשורת של "בראשית".
בפגישות עם היועצת הארגונית יצטרפו עוד חברים מהועד המרכזי .יש לחשוב על הצרכים שלנו
ומתוך מיפוי זה להתחיל בתהליך.
התהליך מוגדר עד מרץ.
משחקים של פעם  :ביה"ס מבקש את שיתוף ההורים בהפקת יום משחקים של פעם בהובלתההורים.
יום בו יבואו לידי ביטוי למידת מיומנויות חברתיות ושיתוף הפעולה עם הורים ,כדוגמת יום
ההורה המעשיר.

תאריכי פגישות ועד מרכזי עד לסוף השנה:
- 18/2/2018בשעה 20:00
- 13/4/2018בבוקר שעה 08:15
 – 6/5/2018כל ועדי הכיתות בשעה – 20:00מועצת הורים.
– 17/6/2018בשעה – 20:00ישיבת סיכום.

רשמה :לימור דפנא

