24 januari 2019
Aanwezig: Caroline, Ellen, Filip, Fiona, Evi, Jonas, Karel, Pieter, Sven, Tine, Nico, Virginie,
Linsey, Wim, Eva
Verontschuldigd: Hilde, Karel, Sven, Hanne, Sarah, Rino, Veerle, Mandy
1. Nieuws Wim


melding stvz middelbare school Park Uniek: 2 info-avonden voor geïnteresseerden
voorbij. Zeer veel geïnteresseerden. Ondertussen reeds 22 aanmeldingen.
Idee om ook info-avonden te organiseren op andere plaatsen waar ook freinet lagere
scholen zijn en geen middelbaar: Izegem, Waregem en ev Gent.

2. Financieel
Momenteel 6.036€ op rekening



Kersthappening bracht 1.763€ op (is zo’n 750€ meer dan vorig jaar): dank je wel aan
alle aanwezigen
Foto’s: brachten 1.625€ op: dank je wel aan iedereen die opnieuw de mooie foto’s
van Tom kocht.

3. Foto’s
 Organisatie liep wat moeilijk. Maar Sarah bereidt dit goed voor en probeert de soep
;-) wat te beperken. Sommige zaken hebben we niet in de hand, zoals bv terug
komen om foto’s te nemen van afwezige kinderen ed waardoor de foto’s niet bij de
juiste groep zitten.
 Voorstel: aparte map klasoverschrijdend maken van foto’s die achteraf genomen
werden.
 Klasbegeleiders proberen zoveel als mogelijk alles per eigen klas bij te houden
 Opvolging bestellingen:
o Voor de ouders: belangrijk en noodzakelijk voor het vlotte en overzichtelijke
verloop: gelieve je echt aan de instructies op de brief te houden. Er staat idd
veel info in de brief, maar deze is noodzakelijk wil elke gezin de juiste
bestelling ontvangen.
o Volgend jaar wordt het bestelformulier terug bezorgd indien niet correct
ingevuld.
 Wim: Tom boeken elke tweede week van september

1

4. Evaluatie Kersthappening
 Zeer geslaagd, zeer gezellig:
o dank je wel aan hele werkgroep!!
o Dank je wel aan de vele ouders die hielpen (dit zorgde ervoor dat we in
shiften konden werken)
o Dank je wel aan Lynsey die kon regelen dat Agristo de frietjes sponsorde
 Bier ‘Ne Kadé’ werd goed verkocht
 Volgend jaar:
o meer eten voorzien + kaaskroket als vleesalternatief bij frietjes
o extra hoge tafels plaatsen
o meer terrasverwarmers
o eetzaal gezellig inrichten, want wordt gebruikt door oud-leerlingen (tafels in
vierkant, kaarsjes,…)
o startuur 18u30 aanhouden
o onthouden: hittebestendig blad onder pitta-schaal plaatsen
o laatste pekker doet lichten uit aan kleuterblok: Jonas?? 
5. Pannenkoeken
 Bestelformulieren aan ouders op 22/2
o Bestellingen binnen tegen 15/3
o Levering 22/3
o Vraagprijs 6€/kg (1 kg = 18 pannenkoeken)
 Linsey bekijkt eens of ze aan lagere prijs kan geraken voor toekomst
 Filip contacteert Wim van Creapan
6. Marketing
 Hoodies, tasjes, autostickers, turnzakjes…
 Prijzen opvragen voor zeefdruk, merk BNC of Fruit of the loom
o Max Event, Henryscreen, Devroe Promotions, Dejonghe, Nadja, Athema
o Doorgeven op volgende vergadering
 Klaar voor verkoop tegen start nieuwe schooljaar
7. Activiteiten 2019-2020
 Fuif Rouge qui Bouge: 12/10/19
o Sarah-Dieter-Peter contacteren om te vragen of er interesse is om mee te
organiseren.
o DJ?
o Interesse Kadés: Jonas, ?
 Kersthappening: 13/12/19
 Paasontbijt: 22/3/20
 Voetbaltornooi met KD-RH-Kleine Tovenaar-Park Unie: 16/5/20
 KD danst: 27/6/20
 Schoolopening: 29/8/20 om 16u
 Kersthappening: 11/12/20
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8. Varia


KD danst: oproep aan alle ouders om mee te helpen met de zoektocht naar nieuwe
sponsors.



Wie moet nog een Kadé-t-shirt met naam hebben? Hanne – Rino – Linsey
 Caroline geeft opdracht door aan Lisa



Nieuwe koorddanservlag voor op Tent: meteen 5 stuks bestellen
 Ellen vraagt info op bij Waelkens en Dejonghe
 Virginie zet logo in Illustrator (Wim bezorgt digitaal)
 Wim beraadslaagt bij zichzelf om de hoeveel tijd hij het ziet zitten
om de halsbrekende toeren te doen om de vlag te vervangen



Afsluiting school: inzetten op optimaal veilig gevoel
o Poort kant kleuterblok: nieuwe pomp werd besteld: poort zal nu langzaam
en geluidloos sluiten
o Poort dierenpark: voorstel om op sportspeelplaats(met caravan) ook poort te
plaatsen die automatisch sluit
o Wim: 2 plakkaten terug hangen waardoor duidelijk is, ook voor nieuwe
ouders- dat er niet geparkeerd mag worden op parking begeleiders.



Opvang: vanaf 17u meestal slechts 1 begeleider meer. Nele geeft aan dat dit te
moeilijk is om alles en iedereen in het oog te kunnen houden.
 Voorstel om tot 18u of tenminste stuk langer dan 17u, 2 begeleiders
te hebben in opvang: Wim volgt op



Fietsen: er werden 26 nieuwe fietsen aangekocht (3 formaten). Dus oude (vaak
kapotte) fietsen zullen niet meer gebruikt worden voor schoolverplaatsingen. Dus:
o Ouders die fiets aan school gaven, krijgen eerst kans om fiets terug te nemen
o Dan openstellen voor anderen die interesse hebben in een fiets
o Overschot naar Depla



Ne Kadé: wie interesse heeft in het KD bier: aankoopprijs
o 1,5€/flesje
o 36€/bak

Dank je wel aan Nico en Sven voor het engagement als voorzitter en
penningmeester de voorbije jaren!
De fakkel wordt doorgegeven aan Filip en Ellen. Succes!
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