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Vergadering ouderwerking 12 september 2022 

Aanwezige leden ouderwerking: 
Apers Ellie, Benzian Azdin, Ceulemans Filip, Corstiaensen Gosse, De Herdt Lieve, De Laet 

Charlotte, Hermans Peter, Huijbregts Demi, Pollier Elke, Turgut Zehra, Ureel Susan, Van Dyck 

Maarten, Van Dyck Ive, Van Hunskerken Tineke, Van Thielen Jana, Van de Vijver Gino, Vercammen 

Steve, Wouters Karen 

Vertegenwoordiging directie en leerkrachtenteam: 
Meester Kris, juf Ilke, juf Frieda, juf Ann  

Verontschuldigd: 
Gert Tuerlings, Stephanie Moras 

Vertegenwoordiging inrichtende macht: 
/ 

Bestuursleden: 
Maarten (voorzitter), Tineke (penningmeester) en Karen (secretaris) 

Verslaggever: 
Karen 

* 

* * 

1. Verwelkoming door de voorzitter - Wie is wie? – Wat doet de ouderwerking? 

 

De voorzitter leidt de vergadering in.  

 

Schets van de werking: vroeger deden alle ouders zoveel mogelijk dingen mee van de geplande 

activiteiten, nu meer naar dit concept gegaan: activiteiten eerst beslissen in vergadering 

ouderwerking, daarna teams gaan samenstellen, je kan dus als ouder ook gewoon één activiteit 

meedoen en daarmee je steentje bijdragen. Voorzitter vraagt wel dat wanneer je u als ouder opgeeft 

voor een activiteit om dan zeker zorgvuldig uw agenda hiervoor te blokkeren zodat er geen andere 

activiteiten zouden kunnen tussen komen. Het komt vaker voor dat men zegt dat men zal komen en 

dan uiteindelijk toch laat afweten. Dat is jammer want de rest van het team bouwt ook mee op jou.  
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We werken graag met de delegatie van de school erbij, als wij input vragen van de school krijgen we 

onmiddellijk feedback. 

 

We werken ook met een Gmail drive, iedereen die leider is van zo’n team/werkgroep gaat toegang 

krijgen tot de specifieke folder van dat team. Belangrijk om dat altijd op die drive op te laden. Ook 

foto’s sharen we op die Drive. 

 

Het financiële overzicht werd vervolgens gecommuniceerd door Tineke. 

 

Afgelopen schooljaar kende de ouderwerking een operationeel verlies van net geen 3000 euro, maar 

normaal proberen we break even te draaien elk schooljaar. Het is belangrijk om dit schooljaar opnieuw 

een activiteit te organiseren om geld in te zamelen. Er werd deze keer gedacht aan twee acties, één 

in het najaar en één in het voorjaar. 

 

Twee bussen voor de bosklassen kostten 4800 euro, dit is een grote kostenpost in het geheel van de 

kosten van de ouderwerking. Er wordt beslist dat de ouderwerking dit jaar de bussen voor de 

bosklassen opnieuw zal betalen. Dit wordt nog een jaar verlengd, Maarten vraagt wel om de bussen 

voor de bosklassen niet te zien als een verworven uitgave.  

Meester Kris deelt mee dat de totale factuur voor meerdaagse uitstappen verspreid over ganse lagere 

schoolperiode van 6 schooljaren mag gaan tot maximaal 480€/kind. Wanneer de bussen ook zouden 

moeten worden mee verrekend in de factuur aan de ouders, dan zouden er kinderen niet kunnen 

meegaan. 

 

Ouderwerking vindt het jammer dat wat de ouderwerking betaalt aan de bussen voor de bosklassen 

niet voldoende geweten is door de ouders. Oplossing die hiervoor wordt gesuggereerd: we vragen 

om de communicatie in de brief van de school aan de ouders te laten aanpassen: door eerst het 

hogere prijspunt (wat het normaal had gekost) te schrijven en vervolgens mee te delen dat het nu 

maar zoveel kost met de financiële steun van de ouderwerking die de volledige kost van de bussen 

op zich neemt. 

  

 

2. Goedkeuring verslag 

Het verslag van vergadering 20 juni 2022 wordt goedgekeurd. 

 

3. Mededelingen directie 

Opmerking meester Kris: verslagen die school nog niet heeft: 25 juni 2021, 7 maart 2022. 

4. Evaluatie voorbije activiteiten 

a. Eindejaarsreceptie 

Voor het zesde leerjaar dat afstudeert, doet de ouderwerking een receptie met koude groentjes, 
warme worstenbroodjes en drank. 
 
Hoe werd de eindejaarsreceptie door de school ervaren? School was zeer tevreden hierover. 
Opmerking van juf Ilke: volgende keer beter geen echte glazen geven aan de kinderen, er zijn 
veel glazen gevallen, aan de kinderen best plastieke bekers geven. Maarten denkt ook aan 
glazen flesjes voor de kinderen. 

Te verwachte aanwezigen waar ouderwerking best rekening mee houdt: ongeveer 450 
mensen/receptie 

b. Infomomenten 
Verdeling van stoepkrijt onder de kinderen tijdens kijkmoment 1ste leerjaar is in 2022 niet 
opnieuw gebeurd. Ons enthousiasme vanuit de ouderwerking toonden we graag aan de ouders 



3 
 

na de infomomenten op dinsdag in kleine Cade, op donderdag in grote Cade. 
 

c. Speelgoed in lagere Cade 
 
De spelborden werden voorzien in de kleine Cade 
Juf Ann deelt mee dat men nog wacht op de bakjes om de dobbelstenen in te bewaren, om 
deze reden worden de dobbelstenen nog niet gegeven aan de kinderen. Maarten bevestigt dat 
de bakjes nog zullen worden geleverd. 

Wel al verschillende zaken in kleine Cade bewerkstelligd, maar wat met de grote Cade? 
Maarten geeft mee dat er eerdere ideeën zijn geweest: toneelgroep die we wilden laten komen, 
een droomhoek op de speelplaats wilden we ooit maken als ouderwerking. Ouderwerking wil 
namelijk graag mee voor iets duurzaam zorgen voor de kinderen. 

Vraag die werd gesteld aan meester Kris: wat zijn de plannen voor de vergroening van de 
speelplaats op de grote Cade? Meester Kris antwoordt dat de vergroening van de speelplaats 
on hold staat sinds de corona. 

Als ouderwerking wensen wij onze schouders graag onder een activiteit te steken als dit mee 
bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen en de leerkrachten.  

d. Fruitactie:  
Besteld bij Verbruggen, hoe waren de hoeveelheden, was er over of tekort dit jaar? 
De hoeveelheden waren ok, de bananen waren dit schooljaar iets te rijp. 
Meester Kris vraagt om de flyer meer op voorhand te mogen ontvangen om af te drukken. Dit 
schooljaar moest het nog op de dag zelf worden gedrukt. 

 

5. Verkoop bib-zakjes & rugzakhoezen 

 

Op de infomomenten hebben we 75 bib-zakjes verkocht aan 4€ verkoopprijs. 

Het bib-zakje is werkelijk iets heel nuttig om aan te bieden aan de ouders en daar wenst de 

ouderwerking zich dan ook graag voor in te zetten.  

 

In dit nieuwe schooljaar wenst de ouderwerking dit aanbod nog verder te gaan uitbreiden. Ook van 

de fluo rugzakhoezen hebben we nog circa 50 stuks en we zouden graag opnieuw hoezen laten 

ontwerpen met ons logo op, dit aan 4,5€ verkoopprijs. 

 

Daarnaast is er ook het idee om het als 1 groter pakket te gaan aanbieden: een deftige drinkbus 

plus brooddoos aanbieden met logo ouderwerking (of zelfs gepersonaliseerde items aanbieden 

evt.).  

 

Charlotte geeft de opmerking: beter een drinkbus dan een brooddoos voorzien, want voor een 

brooddoos willen kinderen vaak zelf de tekening kiezen die erop staat. Een drinkbus mag wel 

neutraal zijn en kan dus wel door de ouderwerking worden aangeboden. 

 

Steve geeft ook mee dat er bijvoorbeeld ook nog een pennenzak nodig is voor in de studie, ook dat 

kunnen we gaan aanbieden als ouderwerking, daarnaast wordt er ook gesproken over 

kleurpotloden met huidskleur. Deze kleurpotloden zijn vaak uitverkocht in de winkel dus zou zeker 

verkocht geraken. 

 

In februari, maart ‘23 gaat directie al e-mailadressen ontvangen van de nieuwe inschrijvingen >> als 

die mensen bijvoorbeeld al kunnen worden aangeschreven hiervoor op tijd, zij die al school lopen 

ook aanschrijven midden mei voor het “Prepare for next Cade year” pakket. 
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Meester Kris stelt voor om toch eerst af te wachten wat het succes gaat worden van die specifieke 

verkoop vooraleer dit aanbod al meegegeven zou worden in de communicatie aan nieuwe ouders. 

 

Ideeën vorig schooljaar (niet vernoemd in de meeting 12/09/22, maar niet te vergeten)  :  

- Vermelding fluobrief school begin oktober 

- Vermelding rond boekenweek februari specifiek voor de bib-zakjes 

Verkoop organiseren op infodagen, kijkmoment 1ste leerjaar, … 

 

6. Toekomstige activiteiten 

a. Reeds gekende activiteiten & organisatie werkgroepen 

- Dag van de leerkracht dinsdag 4 oktober 2022 

Eind september de boodschappen hiervoor online ingeven 

Ten laatste maandagavond 3 oktober voorbereiding van verse hapjes. 

Op dinsdagavond 4 oktober 2022 is de receptie al (17u15 – 19u). 

In 2022 gebeurt de voorbereiding door Elke, Susan, Steven, Gino, Filip. 

Op 4 oktober helpen Ive, Peter, Azdin, Maarten, Jana en Demi (Demi vanaf kwart voor 6). 

 

- Brainstorming voor een nieuwe geldinzamelactie i.p.v. de kalenders 

Kalenderactie eerste jaar 4,7K EUR, nu 3,2K EUR opbrengst, in dalende lijn… 

Voorbereiding vervroegen naar september-oktober 2022 

Voorstel in plaats van de kalenders of de soep: … 

Kant en klare knutselpakketten aanbieden, wel dan door ons zelf in te kopen en samen te brengen 

= goed idee van meester Kris 

Nog ideeën? Hieronder enkele nota’s van de brainstorming: 

o Warmenbol microbrouwerij, Maarten zal daar ook eens horen 

o Tweedehandsverkoop van kinderfietsen (idee school Vesalius) 

o Combinatie Cuvee met truffels, of elk ding apart verkopen 

o Chocoladebonen in combinatie met thee of koffie 

o Vino Santi, samenwerking om wijnen aan een goede marge te kunnen verkopen, is wel 

maar een beperkt publiek dat dat koopt 

o Kerstrozen, het moet zeker ook aan oma’s en opa’s verkocht kunnen worden 

o Creatief en iets leuk bedenken, kiezen voor een eigen pakket of liever zoveel mogelijk 

verkopen en zo gemakkelijk mogelijk distribueren… 

o Een me time pakket voor de ouder / een Valentijns pakket / een verwenpakket 

o Truffels, zeevruchten, marsepein, bier verkopen 

o Fruitpakket, warm winterpakket samenstellen: thee insteken, theelichtje, of een Halloween 

pakket bijvoorbeeld, best rond een thema werken 

o Truffels of vlaaien opnieuw aanbieden, kan iedereen gebruiken <> truffels of marsepein 

wordt wel al veel gedaan 

o Wijnacties, plantenacties zijn er al geweest / kaasbollen kan ook / aperitiefpakketten / 

ontbijtpakketten / vlaaien aanbieden / truffels 

o Voor verkoop van bomen gaan met de nieuwe actie, het is bv. ook heel leuk dat je 

haagplanten bij de gemeente kan kopen 

o Koffiestop en wafeltjes is steeds een groot succes, ook koekjes die worden verkocht die de 

kinderen zelf gemaakt hebben 

o Bloembollen (in voorjaar of najaar) 

o Best ook kijken naar het hoogste rendement, liefst niets dat kan bederven 

o Snelle actie: truffels gaat snel 

o Best iets voor de kerstvakantie doen nog, truffels zouden we bijvoorbeeld in december 

kunnen doen 

o Koffie en thee en mok personaliseren met Cade/ouderwerking of zo eenvoudig mogelijk 

houden 
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o Truffels 

o Rond thema fiets iets doen, een reflector of een vlag: zowel voor ouder als kind kan dit (in 

webwinkel verkopen bijvoorbeeld) 

o Is gemakkelijk om wafels of truffels te doen 

o Cuvee Cade is ook een heel goed idee 

 

- Schoolfeest: 

Tip van meester Kris: een eenvoudig toestel voorzien met stokken die vallen, kan worden gehuurd 

bij de mutualiteit bijvoorbeeld. Maarten merkt wel op dat deze ideeën zoals zaklopen, een speleo 

box voorzien, dat we daarmee enkel de grote kost van de springkastelen zouden besparen, 

anderzijds zijn de springkastelen groot en kunnen daar meer kinderen tegelijkertijd van genieten. 

De fietsen kosten niet zoveel, die wenst de ouderwerking zeker te behouden. Juf Ann laat weten dat 

er afgelopen schoolfeest te weinig kleine fietsjes waren voor de kleine kids. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt naar volgend schoolfeest. 

 

b. Voorstellen nieuwe activiteiten 
Speelplaats grote Cade meehelpen in het te doen evolueren naar een nog groenere plaats met 
nog meer spelelementen? 

7. Varia & vragenronde 

Graag wensen we dit schooljaar vanuit de ouderwerking een standje te bemannen op de kerstmarkt 

in Aartselaar op 17 december. 

 

Steve geeft volgend aandachtspunt nog mee: naast de lijst van wie deelneemt in welke werkgroep, 

dienen we ook nog te bepalen wie de lead neemt in elke werkgroep. 

 

Opmerking meester Kris: in de werkgroep van het schoolfeest daar graag ook een delegatie 

leerkrachten in betrekken, zowel voor het schoolfeest als erna. 

 

Charlotte geeft mee dat er een Facebookgroep van de ouderwerking is opgericht. Het zou fijn zijn als 

de ouders van de ouderwerking die mee helpen te stimuleren door andere ouders van kinderen op 

Cade op eigen initiatief hiertoe uit te nodigen. 

 

8. Data volgende vergaderingen 

 

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

 

- Maandag, 14 november 2022 

- Maandag 16 januari 2023 → nieuwjaarsreceptie! 

- Maandag 6 maart 2023 

- Maandag 24 april 2023 

- Maandag 22 mei 2023 

- Maandag 26 juni 2023 + verkiezing/stemming 

 

* 

* * 

 

 

We want to break free!* 

*Suggesties voor een nieuwe leuze voor dit schooljaar zijn welkom ☺ 


