8 december 2020
Aanwezig op de online-vergadering:
Filip, Kim, Ellen, Melissa, Andries, Kathleen, Jonas D, Jonas V, Pieter, Caroline, Matthias, Ruben,
Ragna, Els, Eva
Verontschuldigd: Fiona, Dries, Lynsey, Wim

1. Nieuws van Wim
Wordt verschoven naar een volgend overleg.
Wim, je hebt volgende keer wat in te halen hoor
2. Financieel
•
•
•
•

Opbrengst foto’s: 1.850€
Opbrengst hoodies: ongeveer 300€
Opbrengst spaghetti: 1.094€
Opbrengst sober maal: 558€

Hartelijk dank aan alle ouders, want door jullie steun kon:
•
•

de Sint meerdere steps en waveboarden schenken aan de school.
Met de opbrengst van het sober maal kunnen de 3 nieuwe adoptiekindjes van Saranalaya
terug een jaar gratis naar school
➔ Niet alle ouders weten dat de KD 3 adoptiekindjes in India ondersteunt: kan dit nog eens
vermeld worden op website? Ev link naar TV-fragment uit Iedereen Beroemd?
➔ Foto en naam van de 3 nieuwe kindjes?

3. Spaghetti
•
•
•

•

Er is een overschot van 100 kg, zit in diepvries op school en bij Andries
Dus voldoende voor 2x schoolmaaltijd
Aangezien een wijzing in de planning min. 1 maand op voorhand moet gemeld worden,
voorstel om 2 weken na elkaar geen schoolmaaltijden aan te vragen, maar de saus op te
warmen en zelf spaghetti te koken
Vragen:
o Wim, spreek jij af met Rosita op welke 2 dagen dit ingepland wordt in januari? Rosita
meldt dit nu nog in december
o Datum doorgeven aan Andries, zodat veggie-saus tijdig op school geraakt
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o

Is er extra hulp nodig van vrijwillige Kadés om dit klaar te maken?

4. Wijnverkoop
•
•
•
•

Momenteel werden reeds 225 flessen verkocht, goed voor reeds 209€ voor de KD
Deze of begin volgende week nog extra herinnering via FB, Instagram, mailing
Els gaat A3 affiches ophangen aan deur opvang
Actie tot 17/01/2021

5. Verbindende KD-activiteiten
Onduidelijk wat in voorjaar al dan niet mag, maar start organisatie na 15/01, want we snakken naar
verbinding, meer contact (op afstand weliswaar), plezier,…

(maar toch ook wel de vervulling hé
•
•

)

Werkgroep paasontbijt (27/03/2021): Matthias, Filip, Kim, Jonas V, Eva
Werkgroep wandeling (mei/juni): Ruben, Jonas V, Carolien, Kim, Andries, Kathleen, Eva
➔ Eva verstuurt doodles, na 15/1

6. Mailverkeer naar ouders optimaliseren
•
•

•

•

•

Vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat mailings vanuit het oudercomité naar de ouders
niet meer langs Wim of de begeleiders moeten?
Reden: begeleiders hebben niet de tijd om uit te zoeken welke mails prioritair zijn, wachten
soms met doorsturen naar de klas waardoor de ene klas wel reeds op de hoogte is en de
andere niet; ouders krijgen x-aantal zelfde bericht als aantal kids,…
Gevolg: ouders lezen ook deze berichten niet meer (waarbij we echter nogmaals oproep
doen aan alle ouders om zéker wekelijks het klasnieuws te lezen, en toch ook andere
berichten van school door te nemen)
Vraag Wim:
o Kunnen berichten rechtstreeks gemaild worden naar ouders via een klassenlijst? Of
heb je liever dat dit toch via jou/de begeleiders gebeurt?
o Anders voorstel dat we:
▪ Oplijsting maken van alle mailadressen van de ouders
▪ hiervan jaarlijks een update maken
▪ alle Kadé-nieuws mailen vanuit een nieuw mailadres:
oudercomité@dekoorddanser.be
to do:
o Melissa contacteert Wim
o Melissa/Andries contacteren Joost voor aanmaak nieuw mailadres
o M/A reopen hulp in van IT-ouders indien nodig
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7. Trooper
•

•
•
•
•

Concept: platform waarbij winkels bij online-verkoop een percentage afstaan aan een
vereniging naar keuze, zonder dat mensen een meerkost moeten betalen.
Uitbetaling in schijven van 75€, en 75% van verzamelde bedrag;
Maar betekent dus een automatische inzameling van centjes voor de Kadés, zonder extra
investering van de ouders en zonder dat wij er iets voor moeten doen.
Deelnemende winkels oa: Colruyt, Decathlon, Bol.com ed
Top dus!
Éenmalige opstartkost van 75€ (eerste schijf van 75€ wordt niet uitbetaald)
Els+Kim bekijken registratie op naam van oudervereniging De Koorddanser
Reclama via FB, Instagram en website, zodat ouders hieraan denken bij online-aankopen
Extra info: www.trooper.be

8. Voorstel: zelfgemaakt inpak-/kaftpapier
•
•

•
•
•

•

•
•
•

“we blijven niet bij de pakken zitten, maar pakken in”: kinderen gaan zelf aan de slag en
ontwerpen eigen KD papier
Freinetschool De Spiegel Gent (www.despiegelpaktin) deed dit niet via een actie, maar
maakte tekening, een ouder deed de opmaak, liet bij eender welke drukker drukken (dus
massa van die A1 vellen), en alles werd zelf op school opgerold volgens het aantal bladen
(niet op een kartonnen rol, gewoon opgerolde vellen en verpakten dit in gewoon bruin
papier)
Tekeningen via IPad mogelijk (want wij hebben geen smartboard), blijkbaar ook via
https://miro.com of https://Papi.er
Een rol bestaat uit 5 van die A1 vellen; keuze uit bestelling 1 rol, 3 rollen of 5 rollen
Beter dat er een neutral thema gekozen wordt van tekeningen. Op die manier kunnen we
zelfs lanceren in september als kaftpapier/december inpakpapier/altijd door geschenkpapier
ed. Kortom, is een product dat aanslaat omdat het door alle kids is gemaakt en voor elke
gelegenheid kan gebruikt worden.
Keuze om eenzijdig of tweezijdig te bedrukken.
De Spiegel deed tweezijdig en dat is wel heel leuk: ene kant bestaat uit een tekeningetje van
elk kind, andere kant een woordenzoeker met de namen van alle
kinderen+wensen+woorden+kernwoorden school? Keuze en ideetjes genoeg….
Maar we kunnen dus kiezen voor eenzijdig.
Hun verkoopprijs was: 5€ (3,5 m² of 5 vellen), 15€ (10,5m² of 3x 5 vellen) of 25€ (17,5m² of
5x 5 vellen)
Zéér grote opbrengst: ze waren overrompeld door het success, want moeten nu massa rollen
draaien
, maar hebben een winst van 5000€!!!
Zou wel leuk zijn om hiervan foto’s/filmpjes ook op website/FB te plaatsen en verkoop dan
via onze gekende manier…

➔

Opnemen in september 2021
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9. Varia
•

Melissa is benoemd tot onze social-media Kadé:
➔ alle vragen/meldingen rond acties, berichten, reclame ed gebeuren aan/door Melissa.
➔ Nagaan of 2 verschillende accounts moeten blijven op Instagram (vraag aan Fiona)

•

Kostprijs rekening voor een oudervereniging vergelijken bij verschillende banken. Info op
volgende vergadering: Ruben: ING; Andries: Argenta + KBC

•

Nieuwe bierbrouw: ten vroegste eind januari

•

Oproep aanvulling strips:
o
o
o

•

niet meer deze week ifv inperking mails, maar opnemen vanaf januari
op FB, Instagram
Jonas V kijkt voor stripkast (afspreken wat beste is: vast meubel, waar?)

Schoolmaaltijden
o
o
o

Voorstel om poll/enquête af te nemen bij de ouders
Is een eerste actie, gewoon om idee te krijgen van mening oudergroep
Vraag aan Wim: we weten dat dit elk jaar op de agenda komt. Misschien is het iets
waar slechts enkelingen over vallen, misschien niet: daarom graag goedkeuring voor
bevraging, zonder beloftes te doen.
➔ Dries en Ragna doen aanzet voor vragenlijst
•

Centralisatie van documenten en mappen
o

o

•

Vragen:
▪ hoe en waar centraliseren we brieven, verslagen, draaiboeken, logo’s, info
werkgroepen ed?
▪ Kunnen we dit alles op een gezamenlijke drive zetten? Toegang voor
iedereen lijkt interessant, maar mogelijk? Of liever niet?
▪ Voorstel mappenstructuur?
▪ Niet meer duidelijk wie van de kadés dit bevraagt aan wie van team: Wim?
Joost?
Eva heeft volgende materiaal dat opgeslagen moet worden na juni 2021:
▪ werkgroepen gezinswandeling en paasontbijt
▪ verslagen oudercomité sinds 2010 (tenzij we ervoor kiezen om 1 map met
papieren verslagen bij te houden, die snel kan geraadpleegd worden in een
vergadering. Bespreken we later wel)
▪ klaslijsten (kan interessant zijn ifv aanmaak 1 mailinglijst vanuit oudercomité)
▪ werkgroep vakantie-opvang: alles staat ook op one-drive (Outlook), maar
misschien aangewezen dat dit ook onder een KD-structuur zou komen? (nog
niet besproken met werkgroep)
▪ map documenten, waaronder brieven naar ouders, andere acties waaraan
we meehielpen (zoals oa nominatie Wim), afscheid,…

Forum vrijdag: foto’s nemen
➔ Tom, kijk jij hiervoor? Brief jij Joost? Melissa, opdrachtje tegen vrijdag….
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