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Zoë en Julie doen hun laatste dag stage vrijdag 28/01

STAGES

Roxanne is de nieuwe stagiaire en start 1/2: zij zal instaan voor het soepatelier, Soetewey, creatief
atelier(woensdagvoormiddag) en clubhuisactiviteiten

we vragen nog eens extra om je eigen vuile vaat in de vaatwasser te zetten. Dit kan
zowel boven als beneden als het licht op groen staat.
PLANTE
ARBEIDS
WERKING

We laten de deur in de grote eetruimte altijd open staan, zo wordt er nog beter
verlucht.
Letten jullie erop om je jas en rugzak in de lockerruimte te hangen/ zetten in niet in
de onthaalruimte of andere ruimtes?
www.actiovzw.be is online. De Login-link werkt nog niet, deze wordt uitgetest door
An. We schatten dat je in maart gaat kunnen inloggen met je persoonlijke
gegevens. Als je bent ingelogd, ga je op de website de sluitingsdagen,
clubhuisactiviteiten, verlofaanvragen en verslagen van vergaderingen vinden. Dit
gaat niet openbaar op de website staan, maar enkel toegankelijk voor actio
cliënten en begeleiding.
Evelien heeft als verantwoordelijkheid om ons gebouw te decoreren in het thema
van het jaar. Dit heeft ze al gedaan met Halloween en Kerstmis. het volgende
thema gaat carnaval zijn en daarna Pasen. Dit zorgt voor een gezellige aankleding.
Alle aanwezige cliënten zijn er erg positief over. Ze vinden het leuk en het geeft
meer inkleding.

CORONA

Er is op het einde van dit werkingsgesprek een schema van de huidige coronaregels te
vinden. Als je hier vragen over hebt, kan je ze steeds aan de begeleiding vragen. Onze tip is
om een doosje met mondmaskers in je locker te zetten, zodat je niet zonder valt bij Actio
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CLUBHUIS

VRAAG

We gaan geen clubhuisactiveiten meer doen waarvan de totale afstand 100km of
meer is. Dit is omdat de vervoerskosten voor de activiteiten hoog zijn en we
daardoor minder inschrijvingen krijgen.

Bart vraagt of het bussen van Eb en Vloed terug komt. Dit komt zeker terug, maar we hebben de
juiste datum hier nog niet voor. Als we de datum hebben, wordt deze in de one-note genoteerd.
Bart wilt eens graag een wafelen - en/of pannekoekenbak doen
Bart wilt graag zijn ouders eens uitnodigen op Actio. het welkomstfeest is nog niet kunnen
doorgaan vanwege corona
Bart wilt nog graag eens onkruid wieden bij Actio. Dit gaan we zeker nog doen in het voorjaar en
de zomer.
Michaël B. wilt graag eens barbequen bij Actio en dat iedereen zijn eigen vlees meeneemt
Julie ( stagiaire) meldt dat er op het bord van de broodjes een grote pijl hangt op de dag dat het is,
zodat het duidelijk is voor welke dag er broodjes moeten besteld worden

Bart gaat graag bussen en wiedt graag onkruid

POSITIEF

Michaël B vond dat de opdracht van de jetons tellen heel goed ging en snel
Julie (stagiaire) gaat graag bussen, telde graag de jetons en zij vind dat de communicatie bij
Actio heel goed is, zowel met cliënten als onder de begeleiding.

Het volgende werkingsgesprek is woensdag voormiddag 16 februari
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