20 januari 2021
Aanwezig op online-vergadering: Pieter, Kathleen, Filip, Kim, Ruben, Melissa, Andries, Jonas,
Ellen, Wim, Tom, Els, Caroline, Eva
Verontschuldigd: Lynsey, Ragna, Matthias, Dries, Jonas V, Marieke
0. Spontane activiteit tijdens het wachten op de mede-Kadés
We vangen de vergadering aan met een spelletje ‘wie herkent wat’ in de keuken van
Caroline….
1. Nieuws van Wim en Tom
•

Feedback pedagogische studiedag 20/01:
o Leeftijdsoverschrijdend werken uitwerken:
▪ brainstorm om meer klas-/leeftijdsoverschrijdend te werken, zelfs
binnen het jaarklassensysteem, en verder dan wat nu reeds toegepast
wordt.
▪ Idee: kinderen leren zóveel van elkaar, dus dit benutten
▪ In kleuters werd er reeds gestart om ‘anders’ te gaan werken. Dit
uitdenken ook voor 3-4-5-6 en 1-2.
▪ Jaarklassen worden wel behouden ifv een groepsgevoel dat behouden
dient te blijven
o Begeleiders gaven aan dat het werken in de KD zonder het contact met de
ouders toch dé Koorddanser niet is, dat het zo vreemd en jammer ‘anders’ is.
Wij spreken in naam van alle ouders, dat wij op onze beurt de school, het
team, de andere ouders missen en alles wat deze school net zo uniek maakte:
samen, contact, verbondenheid, betrokkenheid, plezier, vriendschap, actie…

•

Er zijn verschillende nieuwe duifjes geboren. Deze worden komende periode door de
leerlingen van klas 5 en 6 geringd en de kids krijgen elk een duifje toegewezen. Plan
is om deel te nemen aan wedstrijden.
➔ Tom contacteert de duivenbond en vraagt een nummer aan (er wordt uiteraard
niet gegokt, maar er worden wel andere opdrachtjes op kindermaat aan
verbonden).
➔ Super!
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•

Vele vele werk en grote grote dank:
o Grote dank aan Pieter, papa Rebecca, die prachtig buitenspeelmateriaal aan
het maken is aan het kleuterblok.
o Wim zal de zitput onderaan de speelheuvels met hout bekleden zodat dit een
buitenforum voor 2 klassen kan worden
o Er worden 3 grote regenputten aangelegd, overal meer elektriciteit en
verlichting buiten
o Opmerking: De muzische ruimte kan er helaas pas komen als de Tent opnieuw
verhuurd kan worden.

2. Financieel
•

Opbrengst wijnverkoop: 411 flessen brachten 398,12€ op: dank aan iedereen die
kocht!
➔ Mocht dit in de toekomst hernomen worden en organisaties door de Kadés
gebeuren, dan stijgt de opbrengst aanzienlijk.
➔ Dank Pieter voor het vele rondrijden (en de klapkes onderweg)

•

Gratis extra zichtrekeningen?
o Na onderzoek door Andriese n Ruben, zullen we de overstap maken naar ING
o Ruben contacteert bank en bevraagt wat we allemaal moeten doen. Ruben
brieft Ellen
o 2 rekeningen: 1 voor algemene zaken Kadés, andere voor acties
o Oude rekening nog even laten openstaan

3. Werkgroep gezinswandeling
•
•
•

Kathleen, Caroline, Ruben Kim, Jonas V, Andries, Eva
Eerste overleg op 21/01
Ondertussen reeds korte feedback:
o houd allen zondag 30 mei 2021 vrij!!
o coronaproof verrassende wandeling voor jong en oud, in je gezinsbubbel én
toch contact met andere Koorddansers, verschillende wandelafstanden

4. Werkgroep paasontbijt
•
•
•

Filip, Kim, Jonas V, Matthias, Eva
Overleg op 28/01
We werken toch verschillende scenario’s uit, in de hoop dat iets mogelijk zou kunnen
zijn…..
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5. Varia
•

Overschot spaghetti: wordt 2 x aangeboden als middagmaaltijd op school.

•

Vorig agendapunt rond schoolmaaltijden:
o kok Jonas, iemand van team, Rosita en Wim bellen eens samen met kok
grootkeuken om suggesties te doen voor maaltijden met betere
kwaliteit/zelfde prijs
o dus geen bevraging ouders, want we zijn afh van scholengroep

•

bierbrouw nieuwe Kadés:
o binnen 3 weken verse lading
o stockeren in nieuwe berging
o Pieter en andere gewilligen zullen zich opofferen voor steekproef

•

Stripkast:
o Wim voorzag extra schappen in kast
o Belangrijk: strips moeten ten allen tijde toegankelijk zijn;
verantwoordelijkheid willen geven aan kids
o Oproep: heb je oude strips liggen (in goede staat), schenk ze dan aan school

•

Opvang:
o Kunnen we meedenken/suggesties geven om de opvang voor zowel team
opvang, als kids haalbaarder en optimaler te maken?
o Gesprek wordt ingepland

•

Trooper:
o Reeds piepklein bedrag
o Blijvend vermelden
o Op website standard logo plaatsen?

•

Alle materiaal van vergaderingen en werkgroepen werd/wordt gecentraliseerd op
google drive.
➔ Dank aan Melissa!!!

•

Toegangspoort school:
o Omwille van corona werd verplicht een circulatieplan uitgewerkt
o Wim kon gelukkig via politie reeds bekomen dat de ouders nog op
sportspeelplaats mogen
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o Maar doordat witte poort (kant parking begeleiders) gesloten is, moeten
kinderen het zéér onveilige smalle voetpad tot aan de groene poort nemen.
Hierdoor ook kruising met kids andere school, dus algemeen veel onveiliger.
o Kathleen contacteert wijkagent om dit te bespreken
•

2 openstaande vacatures: wie wil de taak van voorzitter of secretaris opnemen vanaf
volgend schooljaar?
o Kandidaturen mogen ingediend worden tot mei 2020
o De eersten die zich kandidaat stellen krijgen voorrang in de selectieprocedure
o De volledige ploeg kades zal unaniem goedkeuren. De aanstelling gebeurt
onder oorverdovend applaus en met een hopelijke live-toast +
succeswensingen van de uit dienst tredende kadés.
Merk op: Dit zal in schril contrast staan met de inauguratie van een nieuwe
president in de VS. Besef dus goed welke verantwoordelijkheid u opneemt
.

Volgende: maandag 22 februari 2021 om 20u
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