Vergadering 12-06-2019
Aanwezigen:
Susan, Tineke, Tinne, Sophie S., Sandra, An, Gosse, Juf Els H., Juf Min, Meester Kris, Nancy, Véro,
Bart en Isabelle.

Verontschuldigd:
Kristel, Maarten, Gwen en Piet.

Verslaggever:
Isabelle

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

2. Mededelingen directie
a. Feedback schoolraad
Tinne doet verslag vanuit de schoolraad, meer bepaald:
-
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Inschrijvingen: er zal moeten worden gewerkt met het digitaal aanmeldsysteem, aangezien
de school een capaciteitsbepaling hanteert.
Opendeurdag wordt vervroegd naar januari om de ouders de kans te geven de school te
leren kennen.
Schoolreglement/schoolbrochures: kleine aanpassingen.
Maximumfactuur werd verhoogd ( indexaanpassing).
Renovatie en investeringen: zonneweringen worden o.a. vervangen, grote poort Carillolei,
nieuwe computers voor de leerkrachten.
Nieuwe wiskundemethode (De Wiskanjers)
Verlofdagen: 30 september 2019 en 31 januari 2020.
Pedagogische studiedagen: 29 november 2019 en 27 mei 2020.
Scholengemeenschap SOM (Samen Onderwijs Maken): de gemeentelijke basisschool Niel
stapt over naar Go! Rivierenland en verlaat om die reden de SOM.
Volgend schooljaar bestaat Cade 20 jaar.

b. Vernieuwing van de speelplaats kleine Cade
Het team coördineert dit project, dat reeds een schooljaar achter de schermen loopt. Juf Els
licht de vernieuwing toe aan de hand van het plan.
Er komt o.a. een buitenklas, bloemenweide, zandberg, loopbrug, speeltoestellen, enz.
Gosse coördineert namens de ouders. De gemeente doet ook een positieve bijdrage.
De eerste-steen-weglegging vond vorige week plaats in aanwezigheid van de burgermeester
en de bevoegde schepen.
De eerste week van juli start de uitbraak van de dals. 30 helpers hebben zich al opgegeven.
De ruwe structuur zal tegen 1 september klaar zijn en het globale project hopelijk tegen het
einde van volgend schooljaar.

3. Evaluatie voorbije activiteiten
a. Opendeurdag (04/05/2019)
Isabelle en Kristel waren aanwezig om de ouderwerking te vertegenwoordigen en voor te
stellen.
Er werd koffie, thee, water, fruitsap en cake aangeboden onder het afdak op de speelplaats.
In totaal hebben 8 personen zich opgegeven als geïnteresseerd om mee te werken aan de
ouderwerking.
Volgend jaar zal de opendeurdag doorgaan op 25 januari 2020 van 10 tot 12 uur. Het moment
van de opendeurdag wordt vervroegd, omdat zal worden gewerkt met het digitale
aanmeldsysteem.
Het concept zal er anders uitzien: geen inschrijvingsmoment, maar een moment waarop de
school wordt voorgesteld aan de hand van tentoonstellingsplaten, een winterbar onder het
afdak: warme choco, koffie, thee, soep (in functie van de soepactie) ter hoogte van de nieuwe
buitenklas. Wat de winterbar betreft rekent de school op de medewerking van de ouderwerking.
Er worden terraswarmers een fleecedekentjes voorzien.
Dit topic zal worden geagendeerd op de eerste vergadering van de ouderwerking van volgend
schooljaar.

b. Schoolfeest (25/05/2019)
De school heeft een aantal aandachtspunten:
- Er waren onvoldoende broodjes voorzien voor de leerkrachten, maar dit betreft evenzeer
een misverstand. De broodjes waren enkel bedoeld voor de mensen die voor de ganse
opbouw instonden.
- Schmink moet op voorhand worden nagekeken. Blijkbaar werd het materiaal na het vorige
schoolfeest gebruikt, daarna niet opnieuw gekuist en op de juiste plaats teruggelegd.
- Aan elke kraam graag een vuilbakje, stift en stempel voorzien.
- Er werd geen algemene briefing georganiseerd op voorhand en dit werd als een gemis
ervaren.
- Er was iets mis met de constructie van een springkasteel. Een tegemoetkoming is gepast.
Nancy zal een email sturen naar de leverancier. Volgend jaar best een andere leverancier
contacteren.
- Meer helpende handen bij de springkastelen voorzien.
- Een suggestie: op de uitnodiging voor de helpende handen/ouders ook de keuze “afbraak”
voorzien.
- De spelerskaarten vroeger meegeven aan de ouders? Het logo van Cade moet uit het vierde
vakje worden gehaald om verwarring te vermijden.
- Er waren opmerkingen rond de muziekkeuze.
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Er was geen evenwichtige verdeling van de helpende handen wat betreft de opbouw versus
de afbraak.
- Betere verdeling van het materiaal “gekke kapsels” over elke shift.
- Zeker zes mensen voorzien voor de schminkstand. Bijzondere dank voor de dames van IBO
Robbedoes. Zonder hen was het niet gelukt.
- De frieten waren aan de dure kant (4 euro voor een klein bakje met saus) volgens een
aantal ouders. Dit moet worden herbekeken volgend jaar. Nancy geeft de gegevens van een
andere leverancier door aan Isabelle.
De helpende handen “gekke kapsels”: er mag regelmatiger drank worden voorzien.
Er waren ook positieve punten:
- De kleuterhoek was fantastisch. Misschien ook tafels en stoelen voorzien voor de
wachtende ouders.
- Overal waren lege bakken voor leeggoed voorzien.
- Er is hard gewerkt.
- De frituur buiten de speelplaats is een betere locatie.
- Er waren voldoende spelactiviteiten.

-

Vanuit de ouderwerking volgen de volgende bedenkingen:
-

Volgend jaar best een algemene coördinator voorzien die een algemeen overzicht behoudt.
Gosse suggereert steeds een back-up te voorzien.
De coördinator kan niet worden belast met andere taken tijdens het schoolfeest.
Er zijn onvoldoende helpende handen om een verantwoordelijke voor elk team te voorzien.
Er waren geen “walkie talkies” voorzien. Deze moeten volgend jaar opnieuw worden besteld
(op te nemen in het draaiboek).
De helpende handen waren bijzonder enthousiast.
Catering: last minute oplossing voor het pannenkoekenkraam was niet ideaal.
Het snoepkraam was volledig uitverkocht.
De ijsjes waren niet uitverkocht.
De omzet van het drankenkraam was minder dan andere jaren.
Het springkasteel voor de kleuters mocht groter.
Tijdens de eerste shift aan de drankentoog was er volk teveel.
De spoelbakken om de glazen te wassen worden best gekoppeld aan de leiding. Twee
spoelbakken zijn essentieel.
Volgend jaar is de turnzaal opnieuw beschikbaar.
Niettemin was het schoolfeest een succes.

4. Overzicht van de geplande activiteiten juni 2019
a. Receptie zesdejaars (27/06/2019)
Tinne komt deze week nog samen met Diana en Sabine met het oog op de coördinatie.
De volgende mensen geven zich op als helpende hand: Maarten, Susan, Gosse, Sophie,
Isabelle en Nancy (in de namiddag). Isabelle stuurt de namen door aan Tinne.
Men verwacht +/- 350 aanwezigen op de receptie.

b. Etentje ouderwerking (17/06/2019)
De datum is bepaald op 17 juni 2019. Er zal worden gereserveerd in Lane 12 om 19 uur 30.

5. Verkiezing nieuw bestuur
Nancy neemt afscheid als voorzitter, omdat haar dochter afstudeert.
Maarten heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. Er zijn geen andere kandidaten.
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Ook voor de andere bestuursfuncties zijn er geen (andere) kandidaten dan de huidige.
Bij gebreke aan andere kandidaten, is het huidige bestuur samengesteld als volgt:
-

Voorzitter: Maarten Van Dyck
Penningmeester: Véro Meesdom
Secretarissen: Bart Van De Vijver en Isabelle Ven

Véro bedankt namens het bestuur Nancy voor alle bewezen diensten.

6. Varia
Tineke suggereert dat de activiteiten waarbij de (groot)ouders worden betrokken, worden beperkt,
zodat er meer opkomst is.
An merkt op dat de Parochiale Kleuterschool de ouders van de derde kleuterklas verzoekt om een
voorkeur op te geven omtrent de klassamenstelling (vriendjes die in dezelfde klas willen zitten). De
school houdt hiermee geen rekening. Dit dient best te worden gecommuniceerd aan de
betrokkenen.
Juf Min: de startdag van volgend schooljaar staat in het teken van Cade Jubilée omwille van 20
jaar Cade. Er zullen daarom feestelijkheden worden voorzien die dag. Kan de fruitdag worden
verschoven naar de eerste schooldag? De bedoeling is namelijk om een gezonde lekkernij aan te
bieden. Piet zal hieromtrent ook worden bevraagd. Het bestuur neemt dit eind augustus op.
Meester Kris: Worden de fluohesjes van alle nieuwe leerlingen nog gesponsord door de
ouderwerking? Het antwoord is positief.
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7. Volgende vergadering
De volgende vergadering (in de mediatheek) zal worden bepaald bij de start van het nieuwe
schooljaar.
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