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Vergadering 12-03-2019 

Aanwezigen: 
Maarten, Tinne, Kristel, Gosse, Susan, Juf Liesbet, Juf Sophie, Meester Kris, Bart, Nancy, 

Veronique en Isabelle 

Verontschuldigd: 
Catherine, Piet, Tinneke, Sandra, An 

Verslaggever: 
Isabelle 

 

1. Verwelkoming nieuwe leden 
De voorzitter heet Susan welkom als nieuw lid van de ouderwerking. 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen directie 

a. Mediatheek 
Het meubilair van de mediatheek werd vernieuwd. De mediatheek is thans een volwaardige 

vergaderzaal. In de toekomst kunnen de vergaderingen van de ouderwerking in dit lokaal 

doorgaan. De nieuwe locatie dient tijdig te worden gecommuniceerd, zodat alle leden van de 

ouderwerking vlot de weg er naartoe vinden. Eventueel kan een telefoonnummer van een lid van 

het bestuur worden doorgegeven, zodat eventuele laatkomers ook de weg vinden naar de nieuwe 

vergaderplaats. 
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4. Evaluatie voorbije activiteiten 

a. Soepactie (23-24/01/2019) 
De actie was opnieuw een succes, ook al is er minder verkocht. Er is toch een mooie winst 

geboekt. 

Volgend jaar kan nog een link naar de website worden gevoegd aan het bestelformulier. 

De aanloopperiode was niet ideaal. De bestelformulieren werden reeds voor de kerstvakantie 

meegegeven. Volgend jaar kan misschien voor een nieuwe timing worden gekozen (februari?). 

Een ouder merkt op dat meer tafelruimte bij de voorbereiding wenselijk is. 

Een meer volledige evaluatie zal nog door An, vandaag verhinderd, worden bezorgd. 

b. Nieuwjaarsreceptie (17/01/2019) 
De nieuwjaarsreceptie volgde na de vergadering van de ouderwerking van 17 januari. Piet stond 

in voor de catering en nam de kosten voor zich. Het was bijzonder verzorgd en lekker. Hartelijk 

dank aan Piet! 

c. Opendeuractie kleuterschool 

Door omstandigheden was niemand van de ouderwerking aanwezig, wat jammer is. Dit is een 

aandachtspunt voor volgend jaar. 

 

5. Overzicht van de geplande activiteiten maart – juni 2019 

a. 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. Veronique coördineert deze 

actie en zoekt nog wat helpende handen. 

Doen alvast mee: Veronique, Bart, Sandra, Valeria, Maarten (30 min.), Tinne, Susan, een 

leerkrachtenteam. 

Opmerking: Maarten biedt aan dat de ouderwerking gebruik mag maken van zijn kortingkaart van 

de Colruyt. Hartelijk dank aan Maarten! 

 

b. Opendeurdag (04/05/2019) 

De ouderwerking stelt zichzelf voor en biedt koffie en cake aan. Het is wenselijk dat er meerdere 

helpende handen zijn om succesvol te zijn.  

Nancy doet een oproep naar helpende handen. Kristel en Isabelle zullen haar graag bijstaan om 

de ouderwerking bekend te maken bij de ouders. Maarten springt ook even binnen. 

Een klas zal de kleine attenties die aan de ouders worden meegegeven, helpen maken. 

 

c. Schoolfeest (25/05/2019) 

Nancy heeft samen met juf Ilke de praktische organisatie van het schoolfeest aangevat. 

Er werd contact opgenomen met Eventarent, maar het favoriete springkasteel was niet meer 

beschikbaar. Dit wordt verder opgevolgd. 

Het overige materiaal is of wordt nog besteld. 

Vorig jaar nam An de coördinatie op zich. Mits enige ondersteuning van (een) ervaren rot(ten) 

wil Maarten deze opdracht overnemen dit jaar. 
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De volgende kramen/activiteiten moeten worden bemand: toog, fruit & snoep, pannenkoeken, 

schmink, springkastelen. 

Er zal een concrete lijst worden verspreid met de activiteiten die georganiseerd zullen worden 

met een oproep naar helpende handen. 

 

De volgende personen hebben hun wensen al kenbaar gemaakt. 

 Maarten en Bart: toog 

 Sandra: haartooi 

 Tinne: geen springkastelen of pannenkoekenkraam 

 Veronique: ontwerp kaart 

Maarten zal een Google-form ontwerpen en doorsturen naar ouderwerkingcade@gmail.com. 

De coördinator zal verder afspreken met de school om van de organisatie van het schoolfeest 

een succes te maken. 

d. Etentje ouderwerking 
Dit zal worden besproken op de volgende vergadering. 

e. Receptie zesdejaars (26/6/2019) 
De schoolboxen werden besteld. Deze activiteit vat aan om 19 uur 30. Ook hier zijn helpende 

handen meer dan welkom. De volgende personen hebben zich al opgegeven: Maarten, Susan, 

Kristel, Bart en Gosse. 

Een algemene oproep zal nog worden verstuurd. 

Isabelle zal de schoolsportraad bevragen. 

f. Andere activiteiten – ter info 
Koffiestop 5de leerjaar met zelfgebakken koekjes (3/5/2019) 

 

6. Varia 

a. Verkiezing nieuw bestuur 
Nancy kondigt aan dat zij volgend jaar geen voorzitter meer kan zijn, omdat haar dochter 

afstudeert. Er moet in ieder geval worden gezocht naar een nieuwe voorzitter. 

Maarten overweegt om zich kandidaat als voorzitter te stellen. 

Een algemene oproep naar geïnteresseerde kandidaten zal worden verstuurd conform het 

regelement. 

b. Cade Quiz (22/03/2019) 
De Cade schoolsportraad zoekt nog (een) verbeteraar(s) voor de quiz van 22 maart 2019. 

De ouderwerking vaardigt eveneens een ploeg af om deel te nemen aan de quiz. 

7. Volgende vergadering 
 

De volgende vergadering is gepland op donderdag, 25 april 2019 om 20 uur (in de 

mediatheek). 
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