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Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 18/11/2020 

 

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

Verontschuldigd: Annemie, Bart, Kim, Lies, Vicky en Meester Kris 

 

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

georganiseerd. 

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslagen d.d. 28 oktober en 4 november 2020 
2. Bubbeltocht 
3. Volgende vergadering 

 

1. Goedkeuring verslagen d.d. 28 oktober en 4 november 2020 
 

De verslagen worden zonder opmerkingen goedgekeurd door de vergadering. 

 

2. Bubbeltocht 

 
 Juf Katia licht de zoektocht naar gratis balpennen en ballonnen toe. Alle giften zijn welkom, 

want de vraag naar sponsoring bij bedrijven loopt niet vlot. De leerlingen werden eveneens 

gevraagd om op zoek te gaan naar gratis ballonnen en balpennen. 

 Indien door een lid van de SPR wordt gecommuniceerd met derden (zoals de gemeente) 

graag de schooldirectie kopiëren in de mail, zodat meester Kris op de hoogte is, wanneer hij 

op zijn beurt wordt gecontacteerd door deze derden. 
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 Goed nieuws: de rampenplanambtenaar heeft zijn fiat omtrent het concept gegeven, mits 

de periode waarin de bubbeltocht kan worden afgelegd wordt uitgebreid om 

samenscholingen te vermijden. De rampenplanambtenaar vraagt eveneens om een 

draaiboek voor te leggen. 

 Birte merkt op dat vraag 2 best wordt aangepast, indien de periode om de wandeling te 

doen wordt uitgebreid. De caravan (onderwerp van vraag 2) kan die ganse periode immers 

niet op de oprit van haar woning blijven staan om veiligheids- en privacy-redenen. Isabelle 

zal morgen (dit is 19 november) op prospectie gaan in de Kleistraat ter hoogte van Guzto 

om een nieuwe vraag uit te werken. 

 Ook het “teaser”-verhaal wordt verlaten en eventueel vervangen door een weddenschap of 

een nog uit te werken alternatief (indien nodig). 

 De instructies, de mail aan de ouders en het inschrijvingsformulier worden aangepast aan 

de hand van de opmerkingen van de rampenplanambtenaar en van meester Kris en 

vervolgens samen met het draaiboek bezorgd aan meester Kris. 

 De turnjuffen stellen de vraag aan meester Kris of hij eveneens de bubbeltocht op voorhand 

uitprobeert met het oog op de laatste “fine-tuning”. 

 

3. Volgende vergadering 

De volgende vergadering gaat door op woensdag, 2 december 2020 om 20.00 uur via 

videoconferentie. De voorzitter stuurt een uitnodiging met link. 

Graag (eigen) hapje of drankje klaarzetten aub . 
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BIJLAGE: VOORLOPIGE LIJST VAN OPMERKINGEN OP DE BUBBELTOCHT 

 

 Vraag 2, aardbeien: 

Ik kreeg hier een antwoord 7 en een antwoord 14. Onduidelijk of slechts 1 kant moet worden 

geteld of 2 kanten. Ook al is deze vraag niet zo belangrijk (omdat het antwoord niet dient tot 

een oplossing), zorgt dit voor onnodige discussies bij de kinderen over wat er nu juist moet 

worden opgeschreven op het antwoordblad. 

 

 Vraag 6, schrijffout: 

“Sla HIERAF naar rechts” => beter: “Sla hier RECHTSAF”. 

 

 Vraag 8, worm van plastiek: 

Je kan kiezen tussen 30-35-40, maar het zijn 37 flessen (na veel hertellen). 

 

 Vraag 8: 

Als je van de grote Cade naar de straat loop, is er de melding: “Loop verder, nu mag je net eens 

het tegenovergestelde doen wat de zwarte pijl aanwijst.” Maar de pijl wijst links met een rode 

streep door, dus je mag niet naar links, maar nu eigenlijk dus wel. Maar eigenlijk gaat het enkel 

over de pijl, en moet je naar rechts. Dat is verwarrend. 

 

 Vraag 9, foto van juf Katia: 

Verwijderen uit het roadbook, want de foto zal na 17 uur niet meer te zien zijn wegens gesloten 

rolluiken. 

 

 Vraag 12, oude kleren: 

We tellen maar 3 bakken en de meerkeuzevragen zijn 1-2-4 (met als juiste antwoord 4). 

 

 Instructieblad: 

o In de kader het woord “moeten” vervangen door “kunnen”: “De 

antwoordtekeningen kunnen maandag op school worden afgegeven.” 

o Onderaan het instructieblad verandert het lettertype plots. Misschien kan dat beter 

mee in de rest van het lettertype? “Aan het zwembad vind je… De schoolsportraad 

en Cade zijn niet … tem veel wandelplezier.” 

 

 


