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Vergadering ouderwerking 10 mei 2021 

Aanwezige leden ouderwerking: 
Charlotte, Elke, Filip, Gert, Gosse, Jana, Karen, Kristel, Peter, Stephanie, Susan en Zehra 

Vertegenwoordiging directie en leerkrachtenteam: 
Meester Kris (directeur), juf Min, Juf Frieda (1KK), juf Ann (1D) en juf Ilke (6C) 

Verontschuldigd: 
/ 

Vertegenwoordiging inrichtende macht: 
/ 

Bestuursleden: 
Maarten (voorzitter), Véronique (penningmeester), Tineke (secretaris) en Isabelle (secretaris) 

Verslaggever: 
Isabelle 

* 

* * 

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

georganiseerd. 

 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

 

De voorzitter leidt de vergadering in. 

 

 

2. Goedkeuring verslag 

 

Het verslag van vergadering 22 maart 2021 wordt goedgekeurd. 
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3. Feedback vanuit de school 

 

a. Schoolfeest (weekend van 29-30 mei en 5-6 juni) 

Het schoolteam heeft een mooie wandelzoektocht uitgedokterd als alternatief voor het 

schoolfeest, dat ook dit jaar niet in de gekende formule kan doorgaan. De kinderen en hun 

ouders verzamelen aan de hand van leuke opdrachten een aantal (kleine) sleutels, waarmee 

een (grote) gouden sleutel kan worden verdiend. Hiermee kan meester Kris (hopelijk) worden 

bevrijd. Hij werd namelijk door een aantal boosdoeners1 ontvoerd (opmerking: tijdens zijn 

afwezigheid op school werd hij vakkundig vervangen door zijn broer, directeur Yves). 

 

De school verzocht de vergadering om mee in te staan voor het horecaluik “van dit evenement, 

teneinde de zichtbaarheid van de ouderwerking bij alle ouders te maximaliseren. Meer 

bepaald zouden vrijwilligers van de ouderwerking en het schoolteam met een bakfiets het 

parcours rondrijden om de wandelaars te voorzien van drank en versnaperingen. Uit de 

vergadering kwamen nog een aantal leuke, alternatieve voorstellen, maar na ruggenspraak 

met de gemeente na afloop van de vergadering werd helaas duidelijk dat dit niet strookt met 

de thans toegestane coronaversoepelingen. Een alternatief op korte termijn uitwerken bleek 

logistiek niet haalbaar. Om deze reden heeft de ouderwerking met pijn in het hart gezamenlijk 

beslist om ook dit jaar verstek te geven. Volgend jaar volgt hopelijk een nieuwe kans. 

 

b. Jubileum GBS Cade (week van 7-11 juni) 

De leerlingen worden in de jubileumweek getrakteerd op een zakje chips en een fruitsapje. 

De ouderwerking sponsort deze actie. Véro doet navraag bij Delhaize of deze bereid is een 

bijdrage te leveren, nu de sponsoring voor het schoolfeest wegvalt. 

 

c. Terugkoppeling alternatieven spelborden speelplaats kleine Cade 

 

Op vraag van de ouderwerking heeft het schoolteam nagedacht over alternatieven. 

Juf Ann licht toe dat een set “potten & pannen” voor het buitenkeukentje en emmertjes voor de 

zandbak wel zouden worden gewaardeerd. 

 

Andere voorstellen die werden geopperd: 

• tekeningen op de witte muur 

• (een) gezelschapsspel(en) verankerd op de picknicktafels 

• een klimmuur 

• schilderij van een theaterpodium aan de klas van juf Elien 

• … 

 

Deze voorstellen worden goed onthaald en zullen verder worden bekeken. Intussen engageert 

Karen zich om alvast een set “potten & pannen” voor het buitenkeukentje en emmertjes voor de 

zandbak te gaan halen. 

 

d. Schoolraad 

Meester Kris licht toe dat er geen plaatsvervanger(s) werd(en) verkozen voor de afvaardiging van 

de oudergeleding van de schoolraad. Dit impliceert dat er onder alle ouders van de school nieuwe 

verkiezingen zullen moeten worden georganiseerd, indien een verkozen ouder tijdens de lopende 

periode uit de schoolraad verdwijnt (omwille van het afstuderen van de schoolgaande kinderen 

bijvoorbeeld). 

 

 

 

 

1 Leerlingen? Ouders? Leerkrachten? Of misschien wel een combine van boosdoeners?       



3 
 

 

4. Volgende activiteiten schooljaar 2020-2021 

 

a. Waterijsjesactie (laatste schooldag) 

De verdeling van waterijsjes op de laatste schooldag (gesponsord door de ouderwerking) komt 

vaak in concurrentie met traktaties van leerlingen die in de zomervakantie verjaren. Daarom 

wordt voorgesteld om waterijsjes uit te delen aan de leerlingen tijdens de strapdag. 

 

5. Stand van zaken activiteiten van de werkgroepen 

 

a. Teambuilding 

17 ouders namen deel aan de wandeling en hoorden elkaar in duo uit met als doel elkaar beter 

te leren kennen. Dit bracht een aantal leuke weetjes op. De kennis werd nadien afgetoetst 

tijdens een online quiz. 

 

Karen heeft een verslag gemaakt van de activiteit, dat als bijlage aan het verslag wordt 

gevoegd. 

 

b. Verkiezingen nieuw bestuur ouderwerking 

Maarten licht toe dat het schooljaar op zijn einde loopt. Dit betekent dat er verkiezingen moeten 

worden georganiseerd voor een nieuw bestuur. Aangezien Véro in ieder geval het pand 

verlaat, nu haar jongste zoon afstudeert, valt in ieder geval de functie van penningmeester 

open. Ook voor de andere functies kan worden gepostuleerd. 

Alle kandidaturen zijn welkom tegen de volgende (ad hoc) vergadering, die zal doorgaan op 

vrijdag, 25 juni, bij voorkeur “live” met een drink achteraf om de lokale horeca een riem onder 

het hart te steken. 

 

6. Varia 

 

Meester Kris licht toe dat het kijkmoment in het eerste leerjaar zoals aangekondigd zal doorgaan op 

30 augustus vanaf 18 uur en vraagt of een afvaardiging van de ouderwerking kan aanwezig zijn. 

 

Juf Frieda deelt mee dat de data voor de strapdagen tijdig zullen worden gecommuniceerd, maar wijst 

erop dat deze evident ook afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. 

 

Jana geeft een toelichting omtrent de werkzaamheden van het refterteam. Zo is juf Marijke kandidaat 

om een muurtekening te ontwerpen. Ook de gemeente bekijkt nog of zij een bijdrage kan leveren voor 

een aantal zaken. De volgende vergadering is gepland op 31 mei, waarna een doodle zal worden 

bezorgd aan de groep. Omwille van geplande activiteiten op gemeentelijk vlak dienen de werken in 

de refter uiterlijk op vrijdag 16 augustus rond zijn. 

 

Jana vraagt verder waarom het busvervoer naar het zwembad zo moeizaam verloopt. De bussen zijn 

vaak te laat, zodat de leerlingen niet aan zwemmen toekomen. Meester Kris licht toe dit te wijten is 

aan de uurregeling van de busmaatschappijen en dat de school hier jammer genoeg geen vat op 

heeft. 

 

Karen doet een oproep om verder na te denken over de profilering van de ouderwerking (verdeling 

flyers op de parking van het CC bijvoorbeeld). Juf Min herinnert de ouders aan de beschikbare, mooie 

T-shirts met logo van de ouderwerking. Deze kunnen ook bijdragen aan een positieve uitstraling van 

de ouderwerking. 

 

Gosse doet navraag naar de stand van zaken m.b.t. de eindejaarsreceptie van de afstuderende 

leerlingen. Meester Kris antwoordt dat hierover nog moet worden afgestemd in functie van de 
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nakende versoepelingen. Afhankelijk hiervan liggen twee pisten open: hetzij de klassieke formule, 

hetzij een afscheidsmoment per klasbubbel. 

 

Isabelle feliciteert het schoolteam met de uitstap van de vijfdejaars naar het vaccinatiecentrum van 

Niel en Véro sluit zich daarbij aan wat betreft het graffitiproject van de zesdejaars. 

 

7. Data volgende vergaderingen 

 

De vergaderingen van de ouderwerking zullen doorgaan telkens op een maandag, meer bepaald: 

 

- 25 juni 2021 (verkiezingen bestuur ouderwerking + receptie) 

- 20 september 2021 

- 15 november 2021 

 

 

* 

* * 

 

 

Keep safe! 


