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Vergadering 05-11-2018 

Aanwezigen: 
Isabelle, Bart, Meester Kris, Tinne, Veronique, An, Maarten, Josse, Kristel, Piet, Tinneke, juf Inge, 

Juf Evy, Nancy (naar het einde van de vergadering).   

Verslag : 
Bart Van de Vijver 

 

1. Verwelkoming 
 

Bij afwezigheid van onze voorzitter Nancy, zal Isabelle Ven de vergadering voorzitten. Ze heet 

iedereen welkom. Er zijn enkele nieuwe leden die verwelkomd worden.  

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
 

Goedgekeurd door iedereen. Geen bijzondere opmerkingen.  

Er is wel een vraag om de mailinglist van de leden van de Ouderwerking bij te werken, zodat 

iedereen het verslag ook zal ontvangen.  

 

3. Mededelingen directie 
 

Meester Kris geeft een kort overzicht van de plaatsing van de nieuwe schoolpoorten. Alle 

schoolpoorten zijn geplaatst en vanaf 5/11/2018 ook volledig in werking. Er zal nu verder onderzocht 

worden hoe de schoolpoorten met bv. een parlofoon kunnen uitgerust worden. Een lid merkt op dat 

laatkomers in de kleuterschool vaak moeilijk nog binnenraken.  

Als tweede opmerking wordt de verkeersproblematiek in de wijk Buurstede gesignaleerd. 

Foutparkeerders blokkeren de veilige toegang tot de schoolomgeving. Dit is met de politie besproken 

en de gele verbodslijn zal doorgetrokken worden zodat mogelijk hiervoor een oplossing gevonden 

is. Er wordt evenwel opgemerkt dat er misschien harder moet opgetreden worden.  
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4. Evaluatie voorbije activiteiten  

a. Dag van de Leerkracht 
 

Tinne, die de organisatie van de dag van de leerkracht op zich nam, geeft toelichting. Alles is vlot 
verlopen. Er was voldoende maar op het einde was alles wel op. Misschien iets meer fruitsap 
voorzien. De leerkrachten waren zeker tevreden en zijn blij met deze attentie. De voorbereiding is 
goed verlopen met een regelmatige wisseling van helpende handen.  

 

5. Organisatie taken november 2018 – januari 2019 

a. Sinterklaasactie (4/12/2018) 
 

Op de avond voor Sinterklaas (in CADE al op 5/12) worden tussen 19.30 en 21.00 de klaslokalen 

‘in orde’ gebracht door enkele helpende zwarte pieten. Daarbij worden ook de mandarijntjes en 

speculaas verdeeld. Verschillende mensen hebben zich opgegeven: Kristel, Josse, Piet, Bart, 

Maarten, Tinneke. We mogen misschien zelfs het bureau van de directeur aanpakken… 

Samenkomst in de refter of de leraarskamer van de grote Cade. 

 

b. Opstart Soepactie (23 & 24/01/2019) 
 

De coördinatie van de Soepactie ligt in handen van An Permentier.  

Voor de Kerstvakantie wordt de briefwisseling naar de ouders gestuurd i.v.m. de nieuwe 

soepactie. Tien dagen na de start van de Kerstvakantie wordt de actie afgesloten zodat er tijd 

genoeg is om alles voor te bereiden en aan te kopen. Vorig jaar heeft de actie 4500 euro 

opgebracht (1.230 soeppakketten). Daarbij moet wel opgemerkt worden dat er door heel veel 

mensen, in het bijzonder ook het leerkrachtenkorps, heel hard gewerkt werd. Als dit jaar het 

succes van de soepactie dat van vorig jaar overtreft, komen we misschien wel helpende handen te 

kort. Een mogelijkheid is om de pakketten kant en klaar te laten aanleveren maar dan verliezen we 

een groot deel van de winst (2.250 i.p.v. 4.500 euro).  

De organisatie van vorig jaar verliep eigenlijk heel goed maar er zijn punten van verbetering waar 

gewerkt aan wordt. Vorig jaar werd gewerkt met Delhaize als leverancier tot algemene 

tevredenheid en er wordt eigenlijk gesuggereerd om dit ook dit jaar weer te doen. We mogen zelfs 

meer bestellen en de overschot terugbrengen.  

Wat wel noodzakelijk is, is een betere kwaliteit van de zakken. Onder het gewicht van de prei 

scheurden ze. We zullen de prei en selder ook in twee snijden. Betere bakjes voor de groenten 

zouden misschien ook helpen.  

Er is een vuldag (23/1) en een verdeeldag (24/1). Voor beiden zijn er helpende handen nodig. 

Hiervoor wordt midden november (14/11) door de school een brief aan de ouders gestuurd (met 

de hulp van An). We zullen ook werken met time-slots (cfr. schoolfeest) van twee uur elk. Op 

24/01 start de verdeling van de soeppakketten om 15.00 uur. Er kunnen misschien bakken 

voorzien worden (tegen betaling van 5 euro waarborg bv.) voor mensen met grote bestellingen.  

Bij het invulformulier zal 1 enveloppe gevoegd worden met voldoende afscheurstrookjes en 1 lijst 

voor de verkopers. Nancy koopt enveloppen.  

Er werd ook de mogelijkheid besproken om op de Kerstrun al de soep die we aanbieden te maken 

en te verkopen om op die manier eventueel klanten te lokken. Dit moet besproken worden op de 

Schoolsportraad, Isabelle zal dit aankaarten.  
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c. Kerstfeest (21/12/2018) 
 

Zoals eerder afgesproken serveren we koude chocomelk wat logistiek een pak makkelijker is. Er is 

eigenlijk geen hulp van de Ouderwerking nodig (maar mag uiteraard altijd wel voor wie zich 

geroepen voelt).  

De kerstbomen worden rond 10 december geleverd en versierd.  

Vragen: is er voldoende kerstversiering? Waar staat de kerstversiering?  

 

d. Kerstrun (14/12/2018) 
 

De Ouderwerking helpt traditiegetrouw mee met het pannenkoekenkraam en de toog. Er wordt 

opgemerkt dat eigenlijk dit sportevent toch wel wat gezonder zou mogen. Nu worden er redelijk 

vette, ongezonde producten verkocht. Wat zijn gezonde alternatieven?  

De opbouw start al vanaf ’s ochtends. De tenten worden de dag daarvoor door de 

school/leerlingen opgebouwd. Stroomgeneratoren worden via de gemeente aangeleverd. Dit is 

reeds geregeld.  

 

e. Nieuwjaarsreceptie (17/1/2019) 
 

Na de eerste vergadering van de Ouderwerking van 2019 wordt een drankje en hapje aangeboden 

aan de aanwezige leden. Piet heeft aangeboden (eventueel met hulp van Bart) om voor de 

aankopen te zorgen.  

 

6. Varia 
 

Er wordt de vraag gesteld waar de kasten van de Ouderwerking komen te staan. In de roze gang 

aan de turnzaal.  

Er wordt ook de vraag gesteld of eventueel het schoolfeest in mei kan verzet worden wegens de 

organisatie van de verkiezingen. Meester Kris merkt op dat dit jammer genoeg niet mogelijk is. 

Er wordt ook de opmerking gemaakt op de controle op de schoolrijen. De kinderen die vanuit de 
grote Cade onmiddellijk na schooltijd naar de muziekschool moeten, worden via de bib-rij tot aan 
de kleine Cade gebracht. 
Blijkbaar is daar eens iets misgelopen en trokken een paar kinderen naar de snoepwinkel. 
De school vraagt dat ouders van betrokken kinderen dit in de toekomst sneller en rechtstreeks aan 
de school te melden. Zo kan er efficiënt worden opgetreden. Een melding via de Ouderwerking 
komt in zulke situaties wat laat. 

 


