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Vergadering 20-09-2018 

Aanwezigen: 
Maarten Van Dyck, Tineke, Gwen, Kristel, Emen(?), Navid(?), Juf Tam, Juf Kirsten, Sandra, Tinne 

K., Meester Kris, Meester Jan, Bart, Nancy, Veronique, Isabelle  

Verontschuldigd: 
Claire, Catherine, Annelies, An, Marc Van Hecke (schepen onderwijs) 

Verslag : 
Bart Van de Vijver 

 

1. Verwelkoming 
De aanwezigen, vooral de nieuwelingen, worden door de voorzitster Nancy en de schooldirecteur, 

meester Kris, hartelijk welkom geheten en alvast bedankt voor hun aanwezigheid.  

Vervolgens krijgt iedereen de kans om zich in enkele woorden voor te stellen.  

Het nieuwe bestuur van de ouderwerking wordt voorgesteld en daarbij wordt met eenparigheid van 

stemmen, Isabelle Ven aan het bestuur toegevoegd als tweede secretaris. 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Verslag vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen directie 
1. Schepen van onderwijs, Mark Van Hecke, wordt verontschuldigd wegens andere verplichtingen.  

Hij houdt eraan om iedereen een fantastisch nieuw werkjaar te wensen.  

2. Binnenkort zullen de nieuwe schoolpoorten van alle vestigen geïnstalleerd worden. Voor de 

kleine Cade betekent dit dat het poortje aan de zij-ingang omgebouwd wordt tot de belangrijkste 

ingang naar de school.  
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4. Evaluatie voorbije activiteiten 

a. Afsluitende etentje Ouderwerking (19/06/2018) 

Het etentje vond plaats in de Wok Dynasty en werd door alle aanwezigen zeer enthousiast 

onthaald als zijnde zeer lekker en gezellig.  

 

b. Afsluitende receptie Zesde Jaars (28/06/2018) 

Het opzet dit jaar was iets eenvoudiger dan de voorbije jaren omwille van te weinig helpende 

handen. Desondanks was het ook dit keer weer een geslaagde receptie. De reactie van de 

ouders was zeer positief !  

 

Er was een lager verbruik, mogelijk te wijten aan de WK-wedstrijd van de Rode Duivels. 

Volgend jaar meer fruitsap bestellen voor de kinderen.  

 

De scoolboxen voor de afstudeerders waren, om praktische reden, reeds op voorhand 

uitgedeeld en zeer positief onthaald door de kinderen. De nieuwe scoolboxen zullen 1 euro 

per kind kosten. De ouderwerking zal deze kosten dragen.  

Misschien moet er eens nagedacht worden over een aandenken vanuit de school (pen, 

survivalschopje, …).  

De volgende afsluitende receptie voor de zesdejaars valt op 27 juni 2019. Het zou fijn zijn 

mochten er dit jaar meer helpende handen zijn aangezien zowel Veronique als Nancy 

afstudeerders hebben. 

 

c. Fluohesjes 

De ouderwerking heeft aan alle nieuwe kleuters en eerste jaars fluohesjes aangeboden. Is 

zeer positief onthaald bij de ouders. 

 

d. Fruitactie (5/09/2018) 

Woensdag is het de wekelijkse fruitdag op Cade. Om dit initiatief te steunen, deelde de 

Ouderwerking dit jaar opnieuw tomaatjes en druifjes uit aan de kinderen. Het fruit was besteld 

bij Jamico. De hoeveelheden waren dit jaar beter. 

 

5. Overzicht van de geplande activiteiten 

a. Dag van de leerkracht (02/10/2018) 
Normaal gezien valt deze dag op 5/10/2018 maar vermits de kinderen dan vrij hebben, wordt 

de receptie, aangeboden door de ouderwerking, verschoven naar 2/10/2018. Tinne zal 

opnieuw de rol van coördinator voor deze activiteit op zich nemen.  

De voorbereiding start om 15.00 en de receptie vindt plaats tussen 17.00 en 18.30. Voor het 

goede verloop zijn er 2-3 helpende handen nodig.  Isabelle, Véronique en Nancy stellen zich 

kandidaat 

De aanwezige leerkrachten en de directie merken op dat dit elk jaar opnieuw enorm 

geapprecieerd wordt door het voltallige schoolteam.  
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b. Sinterklaas (voorbereiding op 04/12/2018) 
Jaarlijks voorziet de ouderwerking speculaas en mandarijntjes voor de kinderen.  Deze 

worden de avond voordien in de klassen gelegd waarbij de klassen al dan niet overhoop 

worden gelegd (alsof de “zwarte pieten” zijn langs geweest .) 

De Sint komt effectief langs in alle vestigingen op woensdag 5 december. 

 

c. Kerstbomen versieren (10 of 11/12/2018) 
Deze activiteit valt op 10 of 11 december (tbc).  

De kerstbomen worden dit jaar opnieuw aangevraagd bij de gemeente. Zij zorgen ook voor 

de levering in de verschillende vestigingen. De versiering van de kerstbomen gebeurt in de 

voormiddag. 

 

d. Kerstrun (14/10/2018) 
Deze activiteit wordt georganiseerd door de Schoolsportraad maar de Ouderwerking zorgt 

vooral voor helpende handen. Het is een soort van winterschoolfeest. De kinderen lopen 

enkele rondjes op een parcours op de parking bij de Grote Cade. Er staan standjes waarbij 

winterversnaperingen verkocht worden.  De vader van Nancy zal dit jaar instaan voor het 

bakken van pannenkoeken. De schoolsportraad vraagt vanuit de ouderwerking zoveel 

mogelijk helpende handen. Ze zullen een lijst opmaken met een overzicht van de mogelijk 

taken.  

 

e. Kerstfeest (22/12/2018) 
De laatste dag voor de kerstvakantie wordt een klein kerstfeestje gegeven aan de kinderen. 

Er wordt chocomelk en cake uitgedeeld.  De kosten hiervoor worden gedragen door de 

ouderwerking. Vorig jaar werd voor de eerste keer enkel koude ipv warme chocomelk 

aangeboden.  Dit werd met gemengd enthousiasme onthaald. 

Enkel indien er warme chocomelk geserveerd wordt zijn er helpende handen vanuit de 

ouderwerking nodig. 

De school doet de nodige aankopen en bezorgt de facturen aan de ouderwerking.  

 

f. Soepactie (16/01/2019 TBC) 
De soepactie is bedoeld om geld in het laatje te brengen voor de Ouderwerking. De kinderen 

verkopen soeppakketten (ingrediënten + recept).  De actie was vorig jaar een grandioos 

succes ! Aangezien de soeppakketten zelf werden samengesteld en ingepakt was het een 

zeer intensief werk waarbij veel helpende handen nodig waren.  Vorig jaar heeft het 

schoolteam ons ontzettend veel geholpen, waarvoor nogmaals dank.  Dit gaan we echter dit 

jaar proberen te vermijden door een goede werkplanning op te stellen en op zoek te gaan 

naar voldoende helpende handen. 

Bij gebrek aan voldoende helpende handen zal gewerkt moeten worden met voorverpakt 

pakketten.  De consequentie hiervan is dat de opbrengst dan ongeveer gehalveerd wordt.  

De bestelbriefjes worden voor de kerstvakantie meegegeven met de kinderen. In januari 

(mogelijk 16/01) worden de soeppakketten samengesteld.  

Misschien kunnen we studenten vragen om te komen helpen? Is wel in de examenperiode.  
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g. Nieuwjaarsreceptie  (17/01/2019) 
Valt samen met de vergadering van de Ouderwerking op 17/1. Er wordt een drankje 

georganiseerd om de start van het nieuwe jaar te vieren.  

 

h. Paasactie (04/04/2019) 
De kinderen krijgen paaseieren aangeboden door de ouderwerking.  De verpakking van 

deze traktatie gebeurt de avond voordien in de refter van de grote Cade..  

Er wordt een coördinator gezocht voor deze actie en veel helpende handen.  

 

i. Schoolfeest (25/05/2019) 
Het is spijtig dat dit jaar het schoolfeest samenvalt met het Feest van de Vrijzinnige Jeugd. 

Helaas ligt alles al vast en wordt gezocht naar een oplossing om dit te combineren en dit in 

de toekomst te vermijden. Nancy zal niet aanwezig kunnen zijn op het schoolfeest.  

Het schoolfeest werd vorig jaar als heel druk ervaren voor de kleuters. Het was het eerste 

jaar dat het schoolfeest voor de kleuters en Cade op dezelfde plek werd georganiseerd. Er 

zal gezocht worden om de ruimte voor de kleuters anders en beter in te plannen. Mogelijk 

kan een aparte kleuterruimte ingericht worden met bv. een apart springkasteel.  

Er zal een lijst worden rondgedeeld met de activiteiten die georganiseerd zullen/kunnen 

worden.  

 

j. Andere activiteiten  
1. Koffiestop 5de leerjaar met zelfgebakken koekjes (3/5/2019) 

2. Opendeurdag (4/5/2019): Ouderwerking stelt zichzelf voor en biedt koffie en cake aan. 

Het is wenselijk dat er meerdere helpende handen zijn om succesvol te zijn.  

3. Opendeurdag kleuterschool (23/02/2019): een aparte opendeurdag wordt georganiseerd 

voor de kleuterschool. De aanwezigheid van de ouderwerking is hier ook gewenst 

 

 

6. Goed Doel 
Elk jaar wordt door de school een Goed Doel ondersteund. Daarbij wordt getracht te zoeken 

naar een goed doel dat verband houdt met iets wat bij de kinderen leeft.  

Vorig schooljaar werd de organisatie “hand in hand tegen kinderreuma” ondersteund.  

Dit jaar heeft het schoolteam gekozen voor de organisatie “helpbrandwondenkids”. Meester 

Kris heeft reeds contact opgenomen met de organisatie.  Verdere informatie volgt later.  

 

7. Varia 
1. De school vraagt of de Ouderwerking het busvervoer voor de boerderijklassen financieel 

kan ondersteunen. Busvervoer wordt enorm duur en het neemt een grote hap uit het 

budget van de school. Daardoor zouden andere activiteiten in de school moeten 

sneuvelen. De Ouderwerking sponsort reeds de bosklassen in het 5de studiejaar. De 

Ouderwerking stemt unaniem voor een eenmalige sponsoring van dit busvervoer en naar 

volgend jaar zal gekeken worden of dit vervolgd moet/kan worden. Waarschijnlijk is dit 

niet nodig omdat dit jaar verschillende activiteiten samenvallen.  
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2. Een lid vraagt of er een grootoudersfeest wordt georganiseerd. Dit gebeurt niet jaarlijks 

maar er worden activiteiten met de grootouders georganiseerd worden.  

3. Een lid vraagt naar de foto’s op de kleuterapp. Deze zijn op komst.  

4. Opruimen kasten van de Ouderwerking: Door de wet op de privacy zijn we verplicht om 

de kasten van de Ouderwerking weg te halen in de ruimte waar ze nu staan. We zoeken 

naar een gesloten kast om ons materiaal op te bergen zodat niemand buiten de 

Ouderwerking toegang heeft tot deze kast. Meester Kris zal de gemeente contacteren 

(en heeft dit ondertussen gedaan met succes).  

5. Tenslotte wordt een oproep gedaan voor de startvergadering ivm de 

schoolpleinvernieuwing.  


