
 

Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 12/09/2018 

 

Aanwezig: meester Kris, juf Katia, juf Sarah, Lies, Annemie en Isabelle (verslaggever). 

Verontschuldigd: Bart en Debbie. 

 

Agendapunten: 

1. Samenstelling bestuur 
2. Verslag d.d. 28 mei 2018 
3. Goedkeuring huishoudelijk reglement 
4. Werving nieuwe leden 
5. Vlaaienslag 
6. Kerstrun 
7. Quiz 
8. Varia 

 

1. Samenstelling bestuur 

Bart (thans interim-voorzitter) is verontschuldigd wegens ziekte. Hij wordt vandaag met 

eenparigheid van stemmen verkozen tot voorzitter. 

Eveneens met eenparigheid van stemmen: Annemie wordt verkozen tot penningmeester en 

Isabelle als secretaris. 

 

2. Verslag d.d. 28 mei 2018 

Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk regelement wordt goedgekeurd door de vergadering. 

 

 

 



4. Werving nieuwe leden 

Debbie (mama van Ryan en Zoë) biedt zich via mail aan als nieuw lid. Om persoonlijke redenen 

zal zij pas later kunnen aansluiten bij vergaderingen en activiteiten. 

 

5. Vlaaienslag 

De vlaaienslag gaat door op 18 oktober 2018. 

 De leerling levert dit jaar zelf aan de koper van de taarten. Dit vergemakkelijkt de verdeling 

van de taarten op school. De brieven en strookjes worden aangepast in die zin. 

 Kleine bestellingen (tot 3 taarten) worden ineens meegegeven aan de leerlingen vanaf de 

3de graad. De andere leerlingen of hun ouders komen de taarten afhalen op school. 

 Communicatie via de maandberichten en de push-berichten; strookje in de agenda. 

 18 september 2018: kleven van de omslagen. 

 24 september 2018: verspreiding van de briefomslagen (wordt meegegeven via de agenda) 

en de eerste brief (via mail). 

 

6. Kerstrun 

De kerstrun gaat dit jaar door op 14 december 2018. 

 

7. Quiz 

De quiz gaat dit jaar door op 22 maart 2019. 

 Deze zal plaatsvinden in de turnzaal van Cade. 

 De ploeg verantwoordelijk voor het opstellen van de vragen komt zo snel als mogelijk 

samen. Kris Leyssens doet hiervoor het nodige. 

 Meester Kris doet samen met Kris L. de presentatie. 

 

8. Varia 

Regelmatige communicatie omtrent de activiteiten van de schoolsportraad is wenselijk (via de 

maandberichten en/of push-berichten). Uit de enquête bleek namelijk dat de schoolsportraad 

onvoldoende gekend is bij de ouders. 

 

  



9. Volgende vergaderingen 

De volgende vergaderingen gaan door in de leraarskamer van de Carillolei op: 

 dinsdag 23 oktober 2018 om 20 uur  

 dinsdag 13 november 2018 om 20 uur 

 maandag 26 november 2018 om 20 uur 

Graag hapje of drankje meebrengen aub . 

 

Gelieve ook donderdag 13 december 2018 vanaf 16 uur vrij te houden voor de opbouw van de 

kerstrun. 


