
Aanwezig: Jonas Vantomme, Ellen, Jorge, Kim, Pieter, Melissa, Tim, Kathleen, Andries, Ruben, Wim, 
Tine, Soraya, Ole, Caroline, Filip, Elien, Els, Brecht, Jonas Debruyne, Wouter 

1. Welkom aan de nieuwe leden: 
a. Brecht 
b. Wouter 

2. Toelichting van Pieter omtrent de werking van de kadés: 
a. Primair doel: geld in het laatje 
b. Sync met schoolraad / mede door participatie van Wim 
c. Maandelijkse samenkomst 
d. Voorzitter = Jonas Debruyne 

3. Werkgroepen 
a. Soirée Francaise 13/11: Kim, Jonas D., Els, Kathleen, Filip, Jorge 
b. Kersthappening 17/12: Jonas V., Pieter, Caroline, Soraya, Kim, Filip, Tim, Wouter 
c. April: 2-3 april.  Vrij podium? Melissa, Andries, Elien, Tine 
d. De Koorddanser danst 25/06: Jonas, Pieter, Ruben, Filip, (+ Frederik + Fran+ 

Willem?) 
4. Nieuws van Wim: 

a. Scholengroep: focus als directeur op veiligheid van school. 
(elektriciteit/brandveiligheid.  Wim bekijkt met 2 ouders om alles in kaart te brengen 

b. Test brandveiligheid was in orde. 
c. Probleem met regenputten (filters verstoppen/ probleem met verstopping WC): 

Wim probeert na grondig onderzoek als de oplossing eventueel zou kunnen zijn: 
enzymen toevoegen. 

d. Uitbouw: vergunning is ingediend.  Overleg met architect/brandweercommandant , 
verwacht wordt dat per 1 juli 20200 gestart kan worden. 

5. Soirée française: inschrijvingen zijn gestart / voorbereidingen getroffen...  Hoofdzakelijk voor 
ouders (enkel klas 5 en 6 kan komen in het kader van Franse les).  Na buffet is er ook nog 
een dansfeestje.   Eventueel voorstel om kinderen na eten, film laten kijken in de 
relaxatieruimte (toezicht eventueel door aanwezige begeleiders).  Nog reminder te sturen 
door Ruben.  

6. Wim stuurt Excel-lijsten door met e-mailadressen van klasjongsten van max. 2j geleden.  
Oud-kadés misschien ook mailgroep van maken. 

7. E-mail groep 
kd-leden@dekoorddanser.be met alle leden van de kadés. 
Wouter vraagt aan bij Joost.  Bestaande e-mailadres is .... 

8. Kersthappening: Evy/Fiona worden nog gecontacteerd door Pieter.  Klaarzetten de 
vrijdagnamiddag van de tenten behoeft nog hulp.   Vanaf 13h. 

9. April: Paasontbijt – nieuwe traditie.  Vorige keer vrij prodium / verbinding / talent.  Na 
brainstorm met de anderen: Mix van de 2: bandje laten komen (gipsy/jazz) anderzijds vrij 
podium (woord/kunst/talent/geen solo-acts / geen extended forum / generatie 
overschrijvend samenspel ?  Misschien kunnen de begeleiders of Kadés iets organiseren? 
Timing: zondag kort na middag.  Inkleding: circustent / catering 
Timing: rekening houden met Ronde Van Vlaanderen? 
Communicatie wordt verstuurd midden november.  Indien vrij podium: ook oud-leerlingen 
uitnodigen?  Virginie & Veerle: Beeldend / Liselotte: Drama / Elisabeth (Dochter van 
Ingeborg).  Wim polst bij hen indien ze eventueel de werkgroep kunnen vervoegen.   
Gezelligheid is belangrijk, eventueel kan materiaal gebruikt worden van vorige edities.. 



Misschien Folle&Fou-leden vragen om opte treden?  Jonas contacteert Folle&Fou.  Vooral 
oproep aan ouders naar talent binnen de familie. 

10. Sinterklaasgift : elke klas krijgt budget voor de sint.  Bij opvang, te weinig voor de oudere KD-
ers, dus kadés doen meer aanbod voor ouderen, echter Nele wil dit jaar toch budget graag 
zelf uitgeven aangezien er zaken zijn die kapot zijn voor de kleinere kinderen. OK. Pieter 
communiceert met Nele. Budget kan opgetrokken worden van 50 euro naar 100 euro van 
rekening van Kadés. Uitzonderlijke vragen naar budget (bijv. speciale aankoop klas) kunnen 
altijd gesteld worden aan de Kadés. Waar we kunnen, helpen we graag.  

11. Diepvries: Wim bekijkt dit nog. 
12. Schoolfoto’s mail wordt begin volgende week doorgestuurd 
13. Kaaskroketten: ambachtelijke zijn weg, nu geleverd van traiteur.   
14. Volgende meeting: 18 november 
15. Soirée francaise: 13 november 
16. Jonas Vantomme: Barakken nog te bekijken.  Rommelmarkt organiseren?  Mail sturen naar 

ouders om rommelmarkt te organiseren en oproep om materiaal af te staan?  (Nieuwe 
werkgroep) 

17. Schepen van milieu : iets educatiefs – groen in samenwerking met crèche en koorddanser. 

 


