Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 23/10/2018

Aanwezig: Meester Kris, Bart, juf Katia, juf Sarah, Annemie, Lies, Vicky en Isabelle (verslaggever)
Verontschuldigd: /

Agendapunten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Verslag d.d. 12 september 2018
Goedkeuring huishoudelijk reglement
Evaluatie vlaaienslag
Financiering busvervoer
Kerstrun
Quiz
Varia

1. Verwelkoming nieuw lid
Vicky wordt verwelkomd als nieuw lid van de schoolsportraad. Wij wensen haar alvast een fijne
tijd toe en heten haar van harte welkom.

2. Verslag d.d. 12 september 2018
Het verslag wordt goedgekeurd door de vergadering.

3. Goedkeuring huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk regelement wordt goedgekeurd door de vergadering.

4. Evaluatie vlaaienslag
De volgende vlaaienslag zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2019. De afhaling van de
taarten zal worden georganiseerd aan de Della Faillelaan i.p.v. de Carillolei.

5. Financiering busvervoer
De schoolsportraad is bereid om het busvervoer ten behoeve van de sport-gerelateerde
activiteiten van MOEV m.b.t. het kalenderjaar 2019 voor zijn rekening te nemen. Andere facturen
worden ad hoc ter beslissing voorgelegd.

6. Kerstrun
De kerstrun gaat dit jaar door op 14 december 2018.
Het draaiboek wordt overlopen. Bijzonderheden:
-

Koffie en thee voorzien.
Stroomgenerator: alternatief? Meester Kris doet navraag bij de technische dienst.
Rode Kruis: ok.
Verzekering: wordt in orde gebracht door Annemie.
Pannenkoekenkraam: alternatief wordt gezocht.
Gadget: iedereen denkt tegen de volgende vergadering na over een leuke gadget.
Takenlijst: leerkrachten (drankentoog) en ouderwerking (pannenkoekenkraam)
bevragen.

7. Quiz
De quiz gaat dit jaar door op vrijdag 22 maart 2019.
•
•

Meester Kris neemt contact op met de technische dienst (podium).
Meester Jan zorgt voor de geluidsinstallatie.

8. Varia
Bart oppert de idee om een schoolfuif te organiseren. Dit wordt later nog bekeken op
haalbaarheid.

9. Volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen gaan door in de leraarskamer van de Carillolei op:
•
•

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.

