
Kadé vergadering  19 01 2022 

Aanwezig: Melissa Coyman, Kim Eeckhaut, Caroline Callens, Jonas Debruyne, Ellen Lippens, Andries 
Debruyne,  Kathleen Vanneste, Ruben Martyn, Jorge Decleyn, Filip Schacht, Brecht Waelkens, Wim 

Verontschuldigd: Tine Van Veerdeghem,  

 

1. Wim aan het woord 
 

- Bezorgdheden omtrent leerachterstand nav. corona. Wordt gemerkt in alle leerjaren. 
Hopelijk worden maatregelen wat versoepeld zodat niet zieke kinderen toch naar school 
kunnen gaan. Alle begeleiders blijven keihard hun best doen. Indien begeleiders uitvallen 
wegens corona springen de collega’s automatisch bij. Knap werk! 

- De volgende kadé-vergadering gaan er terug begeleiders aansluiten in beurtrol systeem.   
- Indien nodig zijn de ouders van het oudercomité zeker ook bereid om bij te springen waar 

nodig.  
- Extra ondersteuning komt er vanuit de overheid wat welgekomen is. 
- Oliebollenkraam was top! Werd enorm geapprecieerd door de kinderen, begeleiders en de 

ouders.  
  

2. Communicatie 
- Vorig verslag was veel te laat wat volledig te wijten was aan de laattijdigheid van Pieter. 

Pieter excuseert zich en belooft dit in de toekomst direct op te maken en de avond zelf nog 
door te mailen (mijn excuses aan de ouders die al een maand op het verslag zitten te 
wachten "#$%).  

- Nog vragen aan Wouter om Jorge toe te voegen aan de mailinglist. 
- Mailings naar ouders worden best via BCC verstuurd ook voor de begeleiders. Ok, Wim 

neemt op.  
 

3. Financiën 
- Er staat 20 000 euro op de rekening. Oliebollen werden betaald. Geld voor Saranalaya werd 

gestort.  
 

4. Limonade maken 
- Ipv. Eigen Kadé-bier, rijpt het idee om een eigen limonade te maken? Puk Limonade uit 

Heule? Jorge zoekt dit verder uit en houdt ons op de hoogte. Caroline wil zeker helpen.  

 

5. Pannenkoekenverkoop 
- Februari. Vrijdag voor krokusvakantie ten laatste lanceren. Na de vakantie inleveren. Ellen, 

Caroline en Wouter (voor googleforms?).  
- Er wordt terug een competitie aan gekoppeld door de begeleiders. Wim doet een voorstel.  
- Spaghettisaus: Jonas bekijkt wat mogelijk is.  
- Misschien idee om pannenkoekenverkoop  in november te doen de volgende keer aangezien 

iedereen dit nu verkoopt.  

 



6. Mobiliteit 
- Geen nieuws vanuit het bestuur van Meulebeke. We volgen verder op.  
- Jonas belt naar stadhuis ivm. telling verkeer.  

 
7. Opstart KDD werkgroep 

 
- Gaaf wil sponseren. 
- Sponsors mailen naar twee jaar terug.  
- Brecht komt erbij.  

 
8. Nabranders 
- Ramen circustent: Ruben lanceert een ruitenwasser-event met aperitief "#$%. 
- Schooltoegang via achterkant school is niet zo toegankelijk. Wim doet de rondgang samen 

Ruben en kijkt wat hij kan doen. Brecht heeft ook leuke ideeën 
- Kledij: Ellen verstuurt mail. Verdere opvolging: Ellen geeft aan waar ze hulp nodig heeft.  
- Belangrijke data: 

o Dag van de directeur op 31/01/2022. 
o Groeifeest: 30/04/2022 aperitief wordt voorzien door de kadé’s. 
o Joranfeest, eind februari.  

- Uitbouw: 01/07 starten de werken.  
- Is internet sterk genoeg om de Ronde van Vlaanderen uit te zenden? Andries polst bij 

Wouter. ( 

 

 

 

 

 

 

 

 


