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Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 20/01/2021 

 

Aanwezig: Juf Katia, juf Sarah, juf Tam, Bart, Geert, Jana, Kim en Isabelle (verslaggever) 

Verontschuldigd: Vicky, Birte, Lies en Meester Kris  

 

Omwille van de geldende corona-maatregelen wordt de vergadering via videoconferentie 

georganiseerd. 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen d.d. 2 december 2020 
2. Evaluatie bubbeltocht 
3. Cade quiz 
4. Volgende vergadering 

 

1. Goedkeuring verslag 2 december 2020 
 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de vergadering. 

 

2. Opmerking koekenslag 

 
 Er kwam een klacht omtrent een niet geleverd pakket koeken. Dit is intussen opgelost. 

 Er kwam eveneens klachten over de houdbaarheid en de hoeveelheid verpakking. 

 Een ouder deed een suggestie voor de prijszetting. De SPR verkiest bij een volgende actie om 

de adviesprijzen van Lotus te blijven volgen. 
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3. Evaluatie bubbeltocht 

 
 Deze activiteit werd positief onthaald, zowel door de ouders als door de directie. 

 Het was een leuk initiatief, maar de SPR hoopt toch dat dit jaar een nieuwe editie van de 

kerstrun kan doorgaan. 

 Wat doen we met de foto’s (+/- 40 foto’s)? Deze foto’s zijn voor intern gebruik, maar in de 

instructies werd uitdrukkelijk opgenomen dat het insturen van de foto een toestemming tot 

publicatie op de website impliceert. De foto’s zullen daarom op de website worden 

geplaatst. 

 

4. Lichtslingers/slangen 

 
 Er zijn 5 lichtslangen stuk. Bart zal deze laten repareren. Indien dit niet lukt, zullen nieuwe 

lichtslangen worden aangekocht (Alibaba Express bv.). 

 

5. Online quiz/escape room 

 
 Juf Tam bezorgt een aantal vragenreeksen ten behoeve van de quiz. 

 Bart licht toe dat er nog niet veel vooruitgang is geboekt. Ofwel organiseert de SPR een 

“light” versie, ofwel wordt een jaartje overgeslagen om opnieuw een fysieke quiz te 

organiseren met doe-proeven. Online is dit laatste moeilijker te organiseren. 

 Online: in familiebubbel bijvoorbeeld. 

 De praktische organisatie van een online quiz (zelfs in familiebubbel) vergt wel wat 

technische kennis van diverse applicaties. 

 Een alternatief is bijvoorbeeld een online escape room. 

 Bart neemt contact op met de scouts, die hiermee al ervaring hebben en koppelt nog terug. 

 Kim en juf Tam doen eveneens navraag. Alle voorstellen zijn welkom. 

 

6. Attentie voor de leerkrachten 

 

 Het voorstel luidt om een verwenbox te maken voor de leerkrachten. Juf Katia vraagt of de 

SPR en de OW hierin samen met de school (initiatief van het feestcomité) willen bijdragen. 

 Juf Katia bezorgt nog informatie over de kostprijs. 

 

 



3 
 

 

7. Volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op woensdag, 10 februari 2021 om 20.30 uur via 

videoconferentie (voorbereiding van de quiz). De voorzitter stuurt een uitnodiging met link. 

Graag (eigen) hapje of drankje klaarzetten aub . 


