7 juni 2021
Aanwezig: Ellen, Melissa, Pieter, Kim, Kathleen, Jonas D, Filip, Dries, Johan, Matthias, Ruben,
Ingeborg (online), Andries, Jonas V, Caroline, Eva
Verontschuldigd: Lynsey, Ragna, Wim
1. Nieuws van Johan (
•

)

Feedback verloop voorbije schooljaar

2. Financieel
•
•

Ellen geeft toelichting bij cijfers
Paasontbijt:
o bracht ofwel 1.424€ op (wat al super is!! Dank je wel aan alle ouders!!
o Ofwel….2.424€ (afhankelijk van de rekeningen die nog zullen binnen komen bij
een Kadé die geen Kadé meer is
)
o Wordt dus terug gekoppeld bij start nieuwe schooljaar

3. Evaluatie gezinswandeling
•
•
•
•
•
•

•

Groot succes! Geslaagd in het opzet van meer verbinding tussen ouders/team/Kadés.
Ouders vol lof en grote dankbaarheid.
300 wandelaars: dank je wel aan al wie zich waagde aan de wandeling op deze heerlijk
warme zomerse dag!!!
Dank je wel aan onze supercoole Robin Hood met supercoole baardige vriend
Winnaar kruiswoordraasel wordt binnenkort onthuld….
➔ Johan stemt af met Robin Hood
Foto’s + luchtfoto KD tekening: worden deze foto’s op website geplaatst?
Samenwerking Cultuurkapel ook perfect
o Hierdoor moest werkgroep zich niet bezig houden met al dan niet voorzien van
drank/eten – rekening houdende nog eens met de al dan niet meer geldende
corona-maatregelen
o Want we hadden er zelf geen flauw idee van of er 20, of 50, 100, 200,… man zou
zijn
o Bleven ouders/kadés/team ook ‘plakken’, waardoor meer tijd voor leren
kennen/herkennen/ontmoeten/verbinden/sfeer koorddanser overbrengen
o Opzet was steeds: we hoeven hier niets aan te verdienen, dit kwam al genoeg
aan bod in het eerste trimester. Doel was verbinding.
Bovendien: steun aan cultuursector en palestijnse vluchteling (ex-cursist Eva)
Knap staaltje teamwork, want we zijn geslaagd in het opzet!!
➔ Dank je wel aan team (en Jasper
) voor de hulp

4. Afstemming/ verduidelijking taken en verwachtingen
•

Kadés:
We verwelkomen heel graag nieuwe Kadés: dit betekent concreet:
o 1x/maand vergadering (waarbij aanwezigheid naar godvrucht en vermogen
)
o Engagement om mee te helpen met min. 1 grote activiteit: deelname werkgroep
➔ Bewaken dat er steeds een mix is van nieuwe en ‘oude’ Kades ifv continuïteit
o Naar godvrucht en vermogen helpen bij andere activiteiten
o Elk talent is waardevol en draagt bij tot het slagen van een activiteit
o Wil je eerst eens ‘proeven’ van de sfeer: welkom op onze eerste vergadering van
het nieuwe schooljaar (zie data verder)

•

Vrije aansluiting bij werkgroep als ouder:
Je draagt graag je steentje bij door actief mee te helpen bij een activiteit van A tot Z? Je
bent liever actief bezig op een evenement omdat je hierdoor ook heel wat ouders leert
kennen? Maar die Kadés zie je niet zitten?
o Dan kan je je naam doorgeven aan een Kadé of via begeleider
o en dan word je uitgenodigd voor een werkgroep-overleg (we hebben van alles
draaiboeken, en een kleinere groep ouders trekt dan deze activiteit)

•

Hulp bij de diverse activiteiten:
Je helpt graag waar nodig, maar de Kadés of een werkgroep zie je niet zitten?
o Bij elke activiteit zijn alle vrijwillige handen meer dan welkom
o Vul je naam in op de takenlijst die dan circuleert of help spontaan een handje
o Ideaal om anderen te leren kennen
o Voorstel om op activiteiten shiften per klasgroep in de vullen (waardoor deze
ouders elkaar beter leren kennen)
Team
o Hoofddoel: aanwezig zijn ifv ontmoeting, verbinding, leren kennen,…
o Doen de gebruikelijke shiften op de activiteiten
o Zijn niet aanwezig in een werkgroep (dit werd nu éénmalig uitzonderlijk gevraagd
ifv een specifiek doel.)
o Zijn in een roulement aanwezig op de Kadé-vergaderingen en zorgen voor
feedback van de vergadering naar het team

•

➔ Toelichting van de werking tijdens de klasavonden van de eigen klas en schoolopening
5. KD danst niet / Café Koorddanser / Zomerbar: zondag 27 juni
•
•

•
•
•

Allen welkom tss 11u-17u (annulatie indien regenweer)
Coronaproof concept (idem cultuurkapel-wandeling)
o Per tafels van 4
o Bediening aan tafel
o BBQ
o Officiële goedkeuring
Flyer wordt (werd?) opgemaakt
Shiftenlijst wordt bezorgd
Melding op FB, website + mail Wim naar alle ouders

6. Schoolopening: zondag 29/8
•
•
•
•

Aankoop nieuwe T-shirts (enkel KD logo -juiste!!- en V-halzen voor de dames én Kim
Ellen
Frieten: Lynsey vragen?
Wim: aanvulling bar
Opmaak flyer Kadés: ?

):

7. Zomerwerkdagen: 21/8 + 28/8
•
•

Wim: herinneringsmail naar alle ouders
Begeleiders: mail naar alle nieuwe ouders (pas gestart in KD)

8. Data Kadé-vergaderingen: nu reeds te noteren in de agenda’s!!
19/8 - 15/9 - 20/10 - 8/12 - 19/01 - 23/02 - 21/03 - 18/05 - 8/06
Startuur: 20u in Tent / Salonneke (afh van de grote C….)
9. Andere geplande activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

Schoolopening: 29/8 om 10u30 (uur?)
Creatie van eigen inpakpapier ( ook opnemen mail Wim: Tekenfund.be)
Soirée Française: datum nog te zoeken in November
Kersthappening: 17/12
Pannenkoekenverkoop (ev bloembollen?)
KD danst
Ev terug organiseren van aperitiefconcert? Spelletjesavond? …

10. Varia
•

In de zomer wordt het dak van het grote schoolgebouw vernieuwd
o Vraag aan Wim: wanneer gaan deze werken door? Ifv zomeropvang… (probleem
met materiaal dat verwijderd wordt?)
o Terugkoppeling naar werkgroep zomeropvang door ?

•

CO2 compensatie (van paasontbijt aan huis)
o Er wordt 50€ geschonken aan Boom2
o Dit betekent: 10m2 bos
o Ellen en Joost volgen verder op

