Vergadering Kadees 18/04/2018
Aanwezig: Nico, Wim, Ellen, Tine, Sarah, Virginie, Karl, Filip, Caroline, Fiona
Verontschuldigd: Eva, Pieter, Evi, Hilde, Sven

1. Nieuws van Wim
 Vandaag sportvoormiddag door Evi en studenten VILO, onder een stralende zon.
Bedoeling om de begeleiders tijd te geven voor het schrijven van het
karakterrapport (moet misschien nog andere naam krijgen?) - iets nieuws, team
zoekende en ook benieuwd naar de reacties, er komt nog begeleidende brief
voor ouders en mogelijkheid tot OC
 Wim toont plannen voor de muzische ruimte en heraanleg koer (nog volop aan
het nadenken over de verschillende opties om speelplaats te herleggen, Wim
bekijkt verschillende opties)
 Nog aantal herstellings/afwerkingswerken nodig, belangrijk om dit niet uit het
oog te verliezen als er met nieuwe projecten gestart wordt
 Middelbaar: volop bezig; Sara (secr) krijgt extra uren om Wim te ontlasten,
samen met compagnon zal Wim nu de opstart uitwerken. Volgende stappen zijn
overleg met oud-leerlingen, met onderwijskundigen en het starten van de
denktank. Salto Humano blijft ook bestaan; nieuwe scholen zullen dus op
dezelfde campus naast elkaar bestaan, wat extra uitdagingen met zich
meebrengt. Er wordt gestart met 1 of 2 jaar, daarna uitbreiden…
 Vraag vanuit team om opnieuw klusdagen te plannen in augustus. We opteren
voor twee zaterdagen 18 en 25/08. Komt op kalender
 Met opbrengst pannenkoekenverkoop kan heel wat sportmateriaal aangekocht
worden 😊
2. Paasontbijt
 Opbrengst 586 euro, vergelijkbaar met andere jaren
 Opmerking om ook in twee locaties (tent) een buffet te voorzien
 Voorstel brunch? We houden het toch liever bij een ontbijt, brunch lijkt meer werk en
loopt al snel verder uit…
3. Kunsttentoonstelling
 Wat verwarring over timing (is dus zondagnamiddag!)
 Helpende handen: vrijdag nm alles klaarleggen en uitdenken; zaterdag sokkels maken en
voorbereidingen; zondag vanaf 9u klaarzetten (wie nog wil helpen contacteert Wim of
springt gewoon binnen)
4. Koorddanser Danst
 Vergaderen nu maandag dus geen nieuws
 Wel nog oproep tot sponsering

5. Kandidaturen
 Nico rondt zijn termijn als voorzitter af, vandaar oproep naar kandidaten voor het
voorzitterschap. Nico mailt zijn takenpakket nog eens door. Kandidaturen dienen binnen
te zijn tegen de volgende vergadering. Ideaal zou zijn als de nieuwe voorzit(s)ter volgend
schooljaar kan starten met Nico als back-up.
 Ook het mandaat van penningmeester (Sven) komt in de loop van volgend schooljaar
vrij. Kandidaten mogen zich ook al melden.
6. Varia






Blauwe strook aan kleuterblok is kiss&ride; wordt goed gerespecteerd tijdens schooluren
maar mensen parkeren er wel tijdens evenementen, waardoor overburen niet uit garage
geraken. Wim hangt bordje.
Verschillende ouders geven aan dat ze het fijn zouden vinden om ook af en toe te horen
wat aan bod komt in de lessen godsdienst/zedenleer, misschien via het klasnieuws.
Team bekijkt dit met de betrokken leerkrachten.
Ons materiaal in de circustent werd reeds deels opgeruimd (dankjewel Tine, Ellen en ?).
Tine maakt een doodle met drie data (19 en 26 mei, 2 juni) om het laatste deel aan te
pakken.

