8 december 2016
Aanwezig: Sven, Evi, Filip, Karel, Fiona, Wim, Eva, Caroline, Pieter, virginie,
Verontschuldigd: Lisa, Nico, Hilde, Ellen, Lisa
1. Welkom nieuwe leden
We zijn heel blij met onze nieuwe leden Veerle en Virginie, welkom !! Dat ze veel
plezier mogen beleven aan hun inzet voor de KaDé's
2. Nieuws van Wim











Marieke is uit tot aan de kerstvakantie, ze wordt maandag vervangen.
Teamweekend : karakterrapport in vorm gegoten. Nog eens bekijken of het
voldoende aanleunt bij de kleuters
pedagogische studiedag : gewerkt rond nieuwe autoriteit en geweldloos verzet : was
boeiend, een aanzet tot … maar duur te kort om het meer concreet te maken.
Er is een vraag om nog een extra studiedag in te lassen (op wekelijks team inhoudelijk
tijd te kort) , waarschijnlijk de vrijdag voor de krokusvakantie
de sintweek is goed verlopen, nu volgt de kerstweek, met elke dag een kerstforum
financieel tent : nog een mail sturen naar de ouders om te laten weten wat de tent
nu effectief gekost heeft
relaxatieruimte : ong. alles kunnen realiseren met giften !! Misschien enkel de
spiegels zullen er niet mee kunnen betaald worden. De opbrengst van de kaartactie is
ook hier voor bedoeld. Normaal zal ze na de kerstvakantie klaar zijn. Super !!
nog wat chauffageproblemen
nog nieuwe verlichting/kasten voorzien bij Tom en Fiona; nog enkele kleine werkjes

3. Financieel : stand van zaken



op rekening : 2,810 €
financiële ondersteuning 2016/2017 :
– 960 € voor sportmateriaal, dat is reeds gestort op rekening school
– 299,71 € voorlopige tussenkomst voor Sint-cadeaus, er ontbreken nog enkele
nota's van het team om de kosten te kunnen terug betalen.
Opmerking daarover : wordt veranderd, volgend jaar vast bedrag van ong. 50€ per
begeleider en mensen van de opvang, anders te ingewikkeld omdat er ook vaak
andere aankopen gebeuren samen met de sint-cadeaus. Wim regelt het nog verder
per mail.

4. Sober maal op 14 oktober





opbrengst : 620 €
de adoptiebijdrage van 558 € voor de 3 Saranalayakids is al doorgestort, met hetgeen
nog over is wordt er in januari nog geschenkjes gekocht voor de drie kinderen
klaarmaken soep : oorspronkelijk indruk dat het moeilijk is om mensen te vinden om
ze te helpen maken maar moment zelf voldoende, eigenlijk wat teveel want eenmaal
soep opstaat kun je niet veel meer doen. 2 personen zou voldoende zijn.
Het zou interessant zijn mochten we enkele mensen vinden die dat jaarlijks opnieuw
op zich willen nemen zodat we niet iedere keer iemand moeten zoeken !!
Misschien wel enkele mensen meer nodig om te helpen met het snijden van de
groenten. Misschien kunnen er enkele mensen ook vroeger komen naar school, de
soep maken en dan kids ophalen ?? !! Belangrijk dat we het wat vroeger regelen !!

5. fuif rouge qui bouge


was heel leuk maar spijtig genoeg weinig opkomst. Ondanks dit toch 1400 €
opgebracht (wordt ook voor relaxatieruimte gebruikt). Het is zeker voor herhaling
vatbaar.

6. Kersthappening





nog zeker eens mail sturen naar de KaDé's om te vragen wie wat nog wil doen de dag
zelf want nog niet zoveel reacties gekregen. En dan ook nog doorsturen naar de
ouders !!
Evi bekijkt nog concreet waar er hulp nodig is, maakt een lijst op en stuurt een mail
door.
zeker ook nog eens poetshulp aanspreken om te komen helpen voor de opkuis !!
voor de rest is alles goed voorbereid en goed overzichtelijk gemaakt zodat we op de
dag zelf niet al te veel tijd verliezen met zoeken en taken verdelen
(ps. Er zal lekker cav(i)a zijn hoor !!)

7. aperitiefconcert 12 februari




de kunstveiling wordt uitgesteld naar latere datum (uitstel, geen afstel, de werkgroep
daarvan blijft bestaan, het concept kan uitgewerkt worden en dan later de datum
vastleggen)
wat komt er in de plaats ? Voorstel om een cd op te nemen met forumliederen. Er
zijn reeds veel voorstellen daarvoor (ouders en kind samen, leerlingen en oud
leerlingen samen, … ??). Wel belangrijk dat er nu al mee gestart wordt zodat het
praktisch nog haalbaar is. Wim bekijkt het al eens met Ingeborg en Joost en polst ook
bij Leen. Hij bekijkt het ook eens op technisch vlak.

8. Varia


voorstel om geen vergadering meer weg te laten omdat er dan een te lange tijd
tussenzit en het soms moeilijk is de draad weer op te nemen en te weten waar we
allemaal mee bezig zijn. Dan toch beter een kortere vergadering houden !



Verhuur tent : werkt het reglement ? Wordt het aandachtig gelezen ? Waarschijnlijk
niet echt, er zijn toch enkele problemen (vb. rondslingerende sigarettenpeuken,
gebruik van vuilniscontainer, in de klassen rondhangen en materiaal gebruiken. Enz.)
Dat mag zeker niet de bedoeling zijn !!! Zeker niet met zo'n dure ruimte, waar al
zoveel werk, geld en moeite is ingestopt. Dus, heel belangrijk dat er zo snel als
mogelijk een duidelijk, eenvoudig draaiboek wordt samengesteld, ev. Met foto's en
beknopte, duidelijke tekst erbij.
Ook voor de afwasmachine : de werkwijze er nog aan bevestigen (Fiona werkt iets
uit)
Met de KaDé's zullen we nog kijken om volgende zaken te bekostigen :
– een nieuw slot op de toiletten zodat deze apart toegankelijk zijn en we dan geen
algemene sleutel moeten geven, zodat er geen toegang meer is tot de klaslokalen.
Wel belangrijk dat de binnendeur van de toiletten dan wordt gesloten !!
– twee nieuwe deuren nl. eentje voor de rode klas (toegang naar tent) zodat die kan
gesloten worden als de tent verhuurd wordt en één voor aan de klas van Joost, want
deze is stuk.
Zo snel als mogelijk voor kijken !!!!

9. Ter info : werkgroepen evenementen en 10 jaar KD







vrijdag 16/12/2016 : kersthappening: Evi, Sven, Fiona, Lisa, Caroline
zondag 12/02/2017 : aperitiefconcert : Eva, Fiona, Karel, Geert, kunstkadé, …
zondag 26/03/2017 : familiequiz door de schoolraad
zondag 23/04/2017 : wandeltocht : Hilde, Ellen, Eva, Lisa, Evelyn
zaterdag 20/05/2017 : voetbaltoernooi tussen RH, KD en de Kleine Tovenaar : Nico,
Sven, Evi, Filip, Geert (Hilde)
zaterdag 24/06/2017 : KD danst + animatie : Nico, Filip, Sven, Sarah, Karel, Kathleen

