Vergadering 13-01-2020
Aanwezige leden ouderwerking:
Tinne K, Sevda B, Wim V, Jana VT, Stephanie M, Elke P, Karen W, Kristel VH, Noëmi D, Susan V,
Tineke VH, gert T, Véronique M, Bart VdV, Liesbeth T, Geert D, Sophie S, Amaray DW, Maarten
VD

Vertegenwoordiging directie en leerkrachtenteam:
Meester Kris (directeur), juf Inge, meester Gert, Juf Katia

Vertegenwoordiging inrichtende macht:
/

Bestuursleden:
Maarten Van Dyck (voorzitter), Véronique Meesdom (penningmeester) en Bart Van de Vijver
(secretaris)

Verslaggever:
Bart Van de Vijver

Verontschuldigd:
Isabelle Ven (secretaris)

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering d.d. 25 november 2019 wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.
2. Verwelkoming door de voorzitter
De voorzitter leidt de vergadering in.
3. Mededelingen door de directie
a. Afbraak Kerstversiering
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De Kerstversiering is op de kast geplaatst van de Ouderwerking maar moet eigenlijk terug naar Kleine
Cade. De sleutel met het beertje zou normaal bij juf Min moeten zijn, maar is tijdelijk onbeschikbaar
(mogelijk heeft Véronique de sleutel).
b. Soepactie
Er is een link naar de Soepactie op de website geplaatst. Het lettertype moet misschien aangepast
worden om beter zichtbaar te zijn. Wordt nagekeken.

4. Evaluatie activiteiten sinds vorige vergadering
a. Sinterklaasactie
Alles is prima verlopen. Er mag wat meer speculaas zijn. Volgend jaar zullen we meer kopen om dit
op te vangen. In samenspraak met de Directie wordt gekeken om de rode kaarten af te schaffen. Er
mag wel iets in de klassen gebeuren. Er zal ook gezorgd worden voor 1 volle zak snoepgoed per
klas. Nu bleken enkele kinderen minder snoep te hebben.
b. Kerstfeest
Samen met de leerkrachten werd dit in goede banen geleid. Zonder problemen verlopen. Zowel cake
als chocomelk waren er voldoende (was aangekocht door Cade), factuur volgt naar Ouderwerking. In
het vervolg alternatief voorzien voor kinderen die geen chocomelk lusten. Water is een optie en werd
nu gebruikt. De overschotten zullen gebruikt worden voor de sleep-over die binnenkort georganiseerd
wordt door de school.
c. Kerstrun
Er wordt aanbevolen om het schema van de Helpende Handen ook aan iedereen door te sturen. Nu
bleek er wel wat verwarring te zijn over de juiste plaats waar iedereen mocht/moest helpen. Het
schema hing wel uit maar dat bleek niet genoeg. Er moet ook voor gezorgd worden dat iedereen in
de planning zit zodat iedereen weet wat te doen.
Er waren te weinig pannenkoeken. Misschien is het beter om ook wat extra bewaardeeg bij Metro te
halen (12 € voor een zak van 5 kg). Eerst de verse gebruiken en dan indien nodig nog deeg bijmaken.
Misschien moet er ook vroeger gestart worden met bakken. Op die manier zijn er al veel
pannenkoeken beschikbaar die gewoon even opgewarmd moeten worden in de pan. Werk spreiden.
Er zijn ook klachten gekomen van ouders over de beleefdheid en manieren van Yves. Hij mag dan
wel sponsoren, er blijft zoiets als elementaire beleefdheid; Daar moet hij zeker over aangesproken
worden.

5. Overzicht geplande activiteiten schooljaar 2019-2020
a. Opendeurdag 25/01
Geven zich op om te helpen: Karen, Amaury, Véronique, Isabelle en Maarten.
Maarten maakt soep om promotie te maken.
Er wordt gezorgd voor warme chocomelk, fruitsap, cake via de ouderwerking. De school zorgt voor
koffie en thee.
De opendeurdag gaat door in de Kleine Cade onder het afdak. Dat wordt aangekleed met winterbar,
klapstoeltjes, Houten versieringen, etc. Infrastructuur wordt door de school geleverd.
Banner school is reeds voorzien. Er zal gekeken worden of er nog een poster te maken valt.
b. Soep-actie 2020
Tineke en Maarten doen de voorbereiding.
Prijs zal iets duurder zijn voor de ingrediënten.
Er worden drie soeppakketten gemaakt: wortelsoep, tomatensoep en groentesoep.
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Bovendien wordt er ook voorgemaakte soep verkocht via SoepeMieke. Daarvan kan 500 l tomatengroentesoep met kip en 100 l pompoensoep besteld worden. We promoten deze voorgemaakte soep
als de VIP-jaar soep voor 20 jaar Cade.
De klaargemaakte soep zou 8 euro per liter kosten. De pakketjes 5 euro.
De bestellingen gebeuren bij Delhaize.
De mensen moeten zelf bij voorkeur hun strookje ingeven via het online systeem of ineens online
bestellen. Bestellingen worden automatisch gemaild naar het opgegeven mailadres met unieke
betalingsmededeling, en resultaten komen automatisch in excel.
Wat betreft verpakking werd initieel gestemd om een herbruikbare stevige zak te nemen, deze werden
ons door Delhaize gratis aangeboden. Na een tweede stemronde werd geopteerd voor biologisch
afbreekbare zakjes. Door de meerkost dient de prijs opgetrokken te worden naar 5,5 euro voor de
paketten
Helpende handen:
Woensdag (19-21.00): Elke, Maarten, Gert T, Sevda, Liesbeth, Karen, Jana, Kristel, Tineke
Donderdag (uitdelen 15.00-18.30): Susan, Véronique, Bart, Maarten, Jana,
c. CADE quiz 27/03
Dit is een organisatie van de SPORTRAAD. Proberen we om een team van de Ouderwerking te
maken?
d. Paasactie 2/4
Zal moeten doorgaan in de Carillolei om 19.30 omdat er tegelijkertijd infoavond is voor de bosklassen.
Helpende Handen: Bart, Susan, Sandra, Sophie, Kristel
e. Schoolfeest
Disco springkasteel gereserveerd door Maarten
6. Brainstorming sessie
Er is een goede brainstormsessie geweest waarin heel wat interessante ideeën en opmerkingen uit
kwamen (zie apart verslag).
Maarten heeft nog een poll georganiseerd rond Activiteiten ter ondersteuning van het kind IN de
school, Activiteiten ter ondersteuning van het kind/ouder BUITEN de school en Activiteiten met als
doel sponsoring te verwerven. In bijlage worden de resultaten bijgeleverd.
Activiteiten in de school
Opmerking van de school/directie: veel activiteiten werden vroeger reeds in het verleden
georganiseerd bv. Dode-hoek-les met vrachtwagen. Afgevoerd wegens geen vrachtwagen meer.
Wat een mogelijke Beroependag door de ouders betreft: Ouderwerking maakt lijstje en geeft dit aan
leerkrachten zodat ze weten wat het aanbod is waaruit ze eventueel kunnen kiezen. De beroependag
kan voor 1 klas of meerdere samen. Moet nagevraagd worden.
Ouderwerking biedt aan om activiteiten mee te organiseren en te ondersteunen maar de school heeft
eindbeslissing gelet op het al drukke programma.
Activiteiten buiten de school
De Kinderraad van de gemeente zal gecontacteerd worden in verband met de organisatie van een
Kinder/Ouderfuif. Maarten houdt zich daarmee bezig.
Sponsoractiviteiten
Wat de aanmaak van een schooljaarboek betreft, moet rekening gehouden worden met GDPR en
met een minimum belasting van de leerkrachten.
Andere opties zijnkraampje met Kerstmarkt, Fietslampjes met logo ouderwerking, etc.
7. Varia
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Véronique vraagt of er een tentoonstelling komt met foto’s van 20 jaar Cade. De school bevestigt
dat er fotomuren komen.
Een lid vraagt om de vergaderingen toch iets meer te stroomlijnen en minder chaotisch te maken.
Wordt aan gewerkt.

-

8. Data volgende vergaderingen
De volgende vergaderingen (in de mediatheek) zullen, telkens om 20 uur, plaatsvinden op:
-

maandag, 16 maart 2020
maandag, 18 mei 2020
maandag, 15 juni 2020

Aansluitend werd een receptie aangeboden aan de aanwezige leden van de Ouderwerking en de
leerkrachten voorbereid door Piet van KeukenPieten. Dit was weer een voltreffer! Bedankt Piet voor deze
prima receptie!!!
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