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Verslag vergadering Cade Schoolsportraad d.d. 17/11/2021 

 

Aanwezig: Meester Kris, juf Katia, juf Sarah, juf Tam, Birte, Geert, Jana, Kim en Isabelle 

(verslaggever) 

Verontschuldigd: Annemie, Vicky, Lies en Bart  

 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag d.d. 27 oktober 2021 
2. Update rond de kerstrun 
3. Datum volgende vergadering 

* 

* * 

Omwille van de huidige toestand van de pandemie wordt de vergadering via videoconferentie 

georganiseerd. 

 

1. Goedkeuring verslag 27 oktober 2021 
 

Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd door de vergadering. 

 

2. Update rond de kerstrun 

 
 De huidige pandemietoestand maakt dat er moet worden gezocht naar een alternatief. 

 Isabelle stelt voor om toch een run te organiseren voor de kinderen om hen toch iets aan te 

bieden, eventueel op de atletiekpiste of in de school zelf, indien mogelijk. Jana suggereert om 

tijdssloten te voorzien per leerjaar, startend met de kleuters. Ouders met kinderen in 

verschillende leerjaren kunnen “clusteren”. 
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 Aan de ouders wordt een afhaalzakje met leuke verrassingen meegegeven met de boodschap 

om dit achteraf thuis te consumeren. 

 De atletiekpiste is op vrijdagavond bezet wegens andere activiteiten. 

 Na de “run” moeten de kinderen en de ouders onmiddellijk vertrekken. 

 Het parcours moet zo worden ingericht dat er voldoende spreiding is. Sowieso is er een 

mondmaskerplicht. 

 Meester Kris stelt als alternatief voor om een lente-run te organiseren op de atletiekpiste. 

Jammer genoeg is er geen zekerheid over de situatie dan. Ook valt deze activiteit dan dichtbij 

de quiz. 

 De ouders moeten op voorhand inschrijven tegen een kleine vergoeding. Er worden zakjes 

voor de volwassenen (met of zonder alcohol) en voor de kinderen voorzien. 

 De tijdssloten worden zo bepaald dat er een maximum aantal deelnemers is per groep. Na 

afloop vertrekken de kinderen en hun ouders, zodat de volgende groep veilig kan vertrekken. 

 Meester Kris zal het voorstel eerst aan het leerkrachtenteam voor te leggen. Er leeft een 

bezorgdheid bij de leerkrachten omtrent het stijgend aantal besmettingen, zodat er enige 

schroom is om te participeren aan een groot evenement. 

 Birte twijfelt aan het concept, omdat er misschien weinig appetijt is om die avond een hobby 

of andere activiteit op te geven voor een kwartiertje “fun”. Zullen we ouders kunnen 

motiveren om te komen, indien ze niet kunnen samenkomen met andere ouders? Is het 

concept van een speelplaatsfuif voor de kinderen een beter concept? 

 Meester Kris suggereert of het evenement niet kan worden gekoppeld aan de 

winterhappening. Is het de bedoeling om iets aan te bieden aan de kinderen of aan de 

ouders? 

 Een andere mogelijkheid is om de happening uit te stellen tot na de kerstvakantie. Dit kan 

bijvoorbeeld een stoet zijn die door het centrum gaat, eventueel opgeluisterd door een 

drumband of begeleid door oud-leerlingen die deel uitmaken van een jeugdorkest. 

 De vergadering beslist om géén kerstrun te organiseren dit jaar, maar om de activiteit uit te 

stellen en bijvoorbeeld een carnavalsevenement te organiseren. 

 Er volgt een communicatie naar de ouders dat de kerstrun niet doorgaat, maar dat er wordt 

gewerkt aan een alternatief dat indien mogelijk zal plaatsvinden in het voorjaar van 2022. 

 Iedereen verwittigt zijn/haar contacten met de boodschap dat de kerstrun helaas niet kan 

doorgaan. 

 

3. Datum volgende vergadering 

 

De volgende vergadering gaat door op woensdag, 12 januari 2022 om 20.15 uur. 

Indien een “fysieke” vergadering, graag een hapje of drankje meebrengen aub . Indien via 

videoconferentie, een eigen hapje en drankje klaarzetten. 


