23 oktober 2019
Aanwezig: Kim, Ruben, Filip, Kathleen, Ellen, Jonas, Carolien, Pieter, Virginie, Fiona, Matthias, Eva
Verontschuldigd: Wim, Lynsey, Veerle, Ragna, Dries, Tine, Fiona, Hanne, Rino
0. Dank je wel
Aan alle Kadés die zich de voorbije jaren hebben ingezet voor de school en die dit schooljaar
‘afscheid’ nemen van de Kadés: Evi, Karel, Sarah, Hilde
0 bis. Hartelijk welkom
Aan Matthias, papa van Emma (klas 5) die dit schooljaar de bende Kadés vervoegt

1. Nieuws van ….. Fiona
•

Teamweekend: was terug geslaagd, zeer intens, verrijkend, boeiend,…
o (zelfstandig) rekenen werd beter op elkaar afgestemd over de 6 lagere jaren
o De executieve functies werden in een rapport gegoten zodat ook dit in kaart
wordt gebracht gedurende de 9 jaren
o Rapporteren algemeen werd verder onder de loep genomen
o Professionalisering: wat wordt reeds gedaan en wat kan nog beter: coaching olv
externen
(amai, en we vonden dat jullie het al zo goed deden)

2. Financieel
•
•
•

Op rekening: 14.000€
Hierin dus steeds de ook de inkomsten van de verhuur van de Tent
En ook nog éénmalig de inkomsten van de hoodies (die nog betaald moeten worden)

3. Hoodies
•
•
•
•

Kunnen vrijdag na forum afgehaald worden
Hulp: Ellen, Evi, Fiona, Carolien, Kathleen, Jonas
Volgende bestelling pas vanaf schoolopening volgend schooljaar
Zeker dus naamtekenen, ev naam laten bedrukken (Decathlon,…)

4. Evaluatie Sober Maal
•
•

•
•

Dank aan iedereen voor het massaal doneren van groenten: er was héél veel soep
Grote dank aan Lynsey die het maken van de soep weer kon flikken in een korte tijd
(waar is de tijd dat we met kleine kookpotten naar de fornuisjes boven moesten en dan
uren wachten tot we konden mixen).
Graag vermelden op de brief dat we enkel groetenbouillon gebruiken (en géén vlees of
kip)
Opbrengst: is duidelijk op volgende vergadering (en wordt dus geschonken aan
Saranalaya)

5. Kersthappening 13/12
•
•
•

•

Volgende vergadering 6/11
Vragen aan Sven of hij terug frieteman wil zijn
Opmaak nieuwe flyer/affiche: vragen aan Jonas V., Karel en Veerle wie tijd heeft om dit
volgende week al te bezorgen.
(ondertussen: dank je wel Karel om terug creatief uit te werken naar analogie van
Circque Dansaert)
Oproep naar hulp van alle schoolouders: wordt zo snel mogelijk uitgehangen

6. Schoolfoto’s
•
•
•

Onduidelijk of alles ondertussen afgerond is
Wanneer wordt hierover gecommuniceerd naar de ouders? Naar Tom?
Wim en/of Sarah nemen op (Klopt?)

7. Varia
•
•

Contactpersoon voor Maïski Molie (KD danst): Pieter
Organisatie middageten en opvang:
o wordt hernomen op volgende vergadering
o algemeen menen we dat dezelfde verwachtingen naar visie en een gezonde
kritische zelfevaluatie (zoals het team ook deed op teamweekend) mogen
doorgetrokken worden naar de nevenactiviteiten van de school.

