15 juni 2017
Aanwezig: Nico, Sven, Eva, Evi, Sarah, Kathleen, Filip, Hilde, Karel, Carolien, Fiona, Pieter,
Veerle, Wim
Verontschuldigd: Fien?, Lisa, Ellen, Virginie
0. Proevers ifv officiële werkopdrachten
Pieter (Het Wijnavontuur) liet ons 2 heerlijke dranken proeven waaruit dan de
schuimwijn werd gestemd die jullie zullen kunnen drinken op de KD danst.
Dank je wel, zodat we hiermee ook de afsluitdrink van ons schooljaar konden
doen .
De afwezigen hadden (weer eens) pech 
1. Nieuw van Wim





Een trotse directeur vertelt: Inspectie
o Gedurende 2 dagen (15+16/6) verblijven 2 inspecteurs op school. Ze
deden observaties in de klassen, kindergesprekken met klassen 3-4-5-6,
gesprekken met de beide teams en gesprekken met ouders
o Na 1 dag waren de commentaren reeds super positief (zeer enthousiast,
sprakeloos, eindelijk eens goed onderwijs, we gaan met een goed gevoel
naar huis,…).
o Dit is een bevestiging dat de keuze om niet te investeren in een
zorgcoördinator, maar wel uren rechtstreeks in te zetten voor de
leerlingen (co-teaching, halve klassen) de juiste keuze was
o School ontvangt hiervan een verslag
o Een grote pluim voor Wim en het hele team!!!!!!!!
Het kleuterteam wordt volledig heropgesteld. Uitwerking bijna rond, dan meer
nieuws. Kwaliteit blijft uiteraard gegarandeerd.
Peuters: zeker nog nood aan extra peuters en kleuters. Hoe kunnen we ouders
ervan overtuigen wat een gemiste kans het is om het kind nièt naar de KD te
sturen….
Iets doen met het schitterende verslag van de inspectie????

2. Voetbaltornooi






Zeer geslaagd, gezellige sfeer.
Dikke pluim voor de werkgroep!
Opbrengst: 575€ + opbrengst tombola (gesigneerde voetbaltruitjes van Matthias
werden geveild en brachten 86€ op. Helft van dit bedrag wordt geschonken aan
Kom op tegen Kanker)
Jammer van de 2 ongelukken. Aangifte verzekering bij dergelijke activiteiten
wordt geëvalueerd.

3. Activiteiten 2017-2018


Collectieve poets en klus












Schoolopening:
Sober maal:
Fuif Rouge qui bouge
Portret/klasfoto’s:
Kersthappening:
Pannenkoekenverkoop:
Paasontbijt:
Kunstenveiling:
Koorddanser danst:
Forumbar:

zaterdag 19 augustus en woensdag 23 augustus
(telkens vrij te komen tss 9u-18u)
30 augustus om 18u
13 oktober
14 oktober
oktober/november
15 december 2017
januari/februari 2018
25 maart 2018
22 april 2018
23 juni 2018
bar open na het vrijdagforum: 27/10, 22/12, 9/2

Noteer dit allen maar in de agenda!
4. Vergaderingen kadés 2017-2018










Donderdag 24 augustus
Woensdag 27 september
Donderdag 26 oktober
Donderdag 7 december
Woensdag 31 januari 2018
Donderdag 15 maart 2018
Woensdag 18 april 2018
Donderdag 24 mei 2018
Woensdag 13 juni 2018

Ook door alle kadés te noteren in de agenda!

5. Koorddanser danst: stavaza door werkgroep














Nog veel helpende handen nodig:
o Sarah maakt nog eens nieuwe oproep op
o Eva nog eens mailen poetsouders evenementen
o Bord plaatsen
o Opgelet: onder de helpers wordt een verrassingspakket verloot!!!!!!
o Vanaf 2018: online-systeem Docs gebruiken
Inschrijvingen: 300
o 120 in eetzaal
o 100 in 2 tenten
o Tenten pas opzetten indien voorspelling regen
Fruitspiezen: maken zaterdagVM
Wijn van ’t Wijnavontuur: door Jasper laten plaatsen in frigo’s op vrijdag
Rommelmarkt: organisatie nog niet opgestart omwille van miscommunicatie.
Staat op affiche, dus best wel laten doorgaan. Is ook mogelijk, zonder grote
inspanningen
o Affiche rommelmarkt vorig jaar bezorgen aan Wim
o Wim mailt door naar begeleiders, die dit doormailen naar ouders
 Volgende week binnen brengen van goed en bruikbaar speelgoed
(screenen)
 Geld tvv werking school (is dus een schenking)
 Er wordt een tafel opgesteld per prijscategorie, zodat niet alles
gelabeld dient te worden. Prijs wordt geschreven op grond. Dit
gebeurt na het forum.
DJ Marc. Volgend jaar ev. Peter (voorgesteld, bevestiging afwachten). Vastleggen
DJ gebeurt steeds een jaar op voorhand, om hiervan zeker te zijn.
Optreden Trottoir: 17u-19u
Flashmop
o DJ Lennert:
in circustent 15u-16u
o Dansinitiatie Folle&Fou: in relaxatieruimte van 16u-17u
Kapsalon en Grime: materiaal zoeken in dezen Kadés

6. Klasfoto’s



Zeer geslaagd
Opbrengst nog niet gekend

7. Varia


Brochure en gegevens Kadés
o Brochure wordt terug aangevuld zodat we een recente lijst hebben: dus
wie nog geen tekst bezorgde, graag doormailen naar ??? (Nico?, Sarah?)
o Gegevens zijn enkel voor intern gebruik
o Ellen: contacteer jij Matthias voor afspraken rond plaatsen docs op
website?



Zie verslag kadé-vergadering februari:
Voorstel om terug collectieve klusdagen in te voeren (zoals in de eerste jaren).
Dit zorgt voor meer betrokkenheid van ouders en een leuke manier om elkaar
beter te leren kennen. Wie niet kan klussen, kan zorgen voor
Karel en Sven spreken af met Wim om eens alle to do’s te overlopen (wat, wie,
materiaal ed) en Kadés zorgen voor praktische organisatie.



Veerle en Karel stellen zich o.a. reeds vrijwillig kandidaat om een catalogus te
maken van alle kunstwerken die geveild worden op de kunstenveiling van 22
april 2018



