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Bespreking
Agenda
No.
1
2

Aktie?
(J/N)

Omschrijving
Vorig verslag is goedgekeurd
20 september : opening met inspiratiemoment/debat (groot evenement) (Ciska,
Tineke, Klaar en Charlotte)
20 oktober : schoolradio (klein evenement)(Joeri,Kristin en Karel..)
20 november : klasontbijt (KL) (team)ciska
20 december : winterpicknick met lampiontocht (GR)(Sabine,Cindy Vanrijckel,
Melissa, Maja, Bjorn)
24 januari : Fuif (Melissa,Sabine en Maja, Kaat Marie)
20 februari : tekeningen/postkaarten in de bus (KL)(Dasha, Klaar, Heidi)
21 maart : Quiz (KL)(Joeri en Philip Caroen)
19 april : Fietstocht(GR) ( Jan Dessein, Tineke, Philip Duq)
20 mei : Gaan Vliegeren voorafgaand met atelier vliegers maken(KL)(team)Ciska
27juni : schoolfeest(HGR)(Melissa ,Robin ,Marijke, Els ,team, Ann-Sofie, Katleen )
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Evaluatie openingsactiviteit : Alles is zeer vlot verlopen. Veel volk.
Circusvoorstelling was leuk. Debat is goed verlopen. De showband zelf was ook
tevreden en wij over hen. De receptie was voldoende. De hapjes waren wel duur in
verhouding van de hoeveelheid.
Groot voordeel dat de accommodatie aangepast is aan het evenement.
Dikke proficiat.

Schoolradio 24 oktober
Schoolradio.
We hebben een deal met Hit Fm. Zij zullen ons twee uren laten uitzenden op
vrijdag 24
oktober. Oorspronkelijk was dit 20 oktober, maar deze datum werd gewijzigd
omdat het
niet haalbaar was om alles klaar te hebben.
Hit Fm zal alle opnames voor interviews en verhalen zelf op de Vlieger komen
opnemen.
Zij hebben hiervoor de apparatuur. Wij moeten dan enkel nog de liedjes
aanbrengen.
Zowel de keuze van de liedjes als het opmaken van de inhoud gebeurt door
een
redactieraad.
Hit Fm zal alles dan intern mixen tot één radioprogramma van twee uren.
Zij zorgden ook voor een reclamespot die in totaal 78 keren zal gespeeld
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worden in de
week voor de uitzending.
Verder kiest het leerkrachtenteam van de Vlieger op vrijdag 24 oktober ook
nog de drie
platen in de Collega’s op Studio Brussel. Dat is een deel van het
radioprogramma Music
at Work. We zouden in de namiddaguitzending zitten.
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In het groen is tijdens laatste vergadering aangevuld.
Ontbijt
Iedere leerkracht organiseert dit in eigen klas.
Misschien is het interessant om te werken rond voedselverspilling en fairtrade.
Voorstel dat Charlotte een voordracht geeft rond voedselverspilling tijdens
cultuurbeschouwing..
3de en 4de gaan hierrond werken. Charlotte vraagt Horizon Educatief voor een
workshop tijdens de week na herfstvakantie.
Er is vraag van ouders of het ook voor hun is. Voorstel : ouders mogen eigen
stutten meebrengen en in de hal opeten.
Er is melk, fruitsap ,confituur en choco over van het kamp.
Winter picknick
Het wordt de kinderboerderij. Werkgroep komt snel nog even samen.
Ofwel betaal je 180 euro en je neemt daar de drank.
Ofwel 450 euro en mag je zelf kijken voor de drank.
Sabine gaat nog eens onderhandelen om de zaal goedkoper te krijgen.
Idee om via de biopluktuin ook iets te doen. Tineke vraagt aan Sven en Guido.
Verslag van subgroepje:

Subgroep ‘Winterpicknick’ - 20 jaar De
Vlieger
Verslag 6 oktober 2014
Aanwezig: Sabine, Bjorn, Melissa, Cindy
Verontschuldigd: Maja

Agenda:
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Korte eerste inhoudelijke brainstorm:

* Locatie: kinderboerderij op Stene.

* Thema: We zouden willen werken rond een winterverhaal. Liever niet typisch
Kerst, maar een gezellig wintersprookje als het kan.
Bjorn stelt ‘de vuurvogel’ voor.
Het verhaal zelf zou bijvoorbeeld voordien kunnen worden voorgelezen in de
klassen zodat iedereen al vertrouwd is met de inhoud ervan en vooraf al wordt
‘warm’ gemaakt.
Hetzelfde zou met de lampionnen kunnen gebeuren. Indien we voor deze piste
kiezen moet dit uiteraard nog met het team worden besproken.
Over het materiaal van de lampionnen moet nog worden verder gedacht. Zeker
rekening houden met weer en wind. Bjorn vond een voorstel dat hij op pinterest
plaatste.

* Verloop?

Start: 17u.
Er zijn verschillende scenario’s mogelijk: meteen de lampionnentocht starten of
eerst een drankje (om op te warmen)?
Voor de tocht is het misschien niet echt nodig om met inschrijvingen te werken.
Starten in groepjes kan handig zijn, anderzijds is samen starten ook wel gezellig en
mooi (lichtjes). Naar inhoud toe moeten we er dan voor zorgen dat er niet te lang
moet gewacht worden aan elke ‘stop’.

Invulling van het parcours:
Te volgen weg: Sabine en Melissa gaan de buurt verkennen.
Inhoud van de stops: de deelnemers kunnen onderweg een aantal zaken (muziek,
voordracht, enz...) meepikken die rechtstreeks in verband staan met het sprookje.
Er kan bv. ook iets meegegeven worden om onderweg over na te denken of te
doen, te zoeken, enz...
‘Picknick’ achteraf: momenteel zitten we op het spoor van soep en vooraf verpakte
bordjes met kaas en (turks)brood. Wafelstand?
Moet er drank worden afgenomen van de kinderboerderij of niet? Sabine vraagt na.
Mogelijks is er nog glüwein aanwezig op school.
Vooraf inschrijven lijkt ons hiervoor wel noodzakelijk.

Einduur: na te vragen.
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Praktisch: volgende vergadering lijsten we best op waar we allemaal rekening
moeten mee houden van start tot einde (uitwerken van de tocht, spijs en drank,
inschrijvingen, materialen ter plaatse zoals muziekinstallatie, vuurkorven, hoge
tafels, enz...) + wie is verantwoordelijk voor wat?

To Do
- Bezoek kinderboerderij (Sabine en Maya).
- Aanspreken WG evenementen (?)
- Afspraken ifv drankafname nagaan.

Volgende vergadering

Datum: dinsdag 21 oktober om 18u45

Agenda:
- Praktische oplijsting ‘van start tot einde’.
- Verdere brainstorm over de inhoud op basis van het voorstel van Bjorn.
- Taakverdeling.

Fuif
Voorstel is voor in de Elysee in de Langestraat. Kostprijs 100 euro.
Idee voor dubbelfuif. Tijdens de namiddag kinderfuif en ’s avonds volwassenfuif.
Marijke en Tineke spreken werkgroep communicatie aan en de onderhandelingen
gaan verder via Kaat.

Postkaarten
De planning is gemaakt wie welke activiteit per leefgroep gaat begeleiden.
Tegen Kerst moet alles klaar zijn.
Er wordt nagevraagd of er postzegels kunnen gemaakt worden met logo van 20jaar
De Vlieger.
Drukwerk : Ann-Sofie vraagt aan Annelies over verkoop in haar school om een idee
te hebben hoeveel kaarten er moeten gedrukt worden.
Voorstel is om tentoonstelling op eindspektakel te tonen.
Activiteit wordt voorgesteld op forum alsook campagne verkoop kaarten.
Werkgroep is goed gestart.: lego en stoffen activiteit zijn in making
Stempelen bij Els is ook al gedaan.
De rest gebeurt na herfstvakantie.
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Klaar kan kaarten laten maken voor 30 cent per kaart.
Heidi vraagt aan team om de naam van voor op het werk te schrijven.
Kaarten worden op verschillende activiteiten verkocht.
Quiz
Ondertussen routine, Joeri en Philip Caroen regelen dit.
Fietstocht
Het is rapper daar dan je denkt.
Vliegeren
Twee namiddagen wordt er in ateliers allerlei vliegers gemaakt.
Op woensdag voormiddag laten we de vliegers op.
Werkgroep eindspektakel :
We maken er een buurtfeest/ traditioneel schoolfeest met optredens van.
Programma
14u Welkom
14.30 Optredens
15.30 Randanimatie, koffie en taart, bar
17u Bbq aan
18.30 Kovver
19.30 Einde Kovver en richting bar.
1.Plaats
De straat wordt een stuk afgezet. We zorgen ervoor dat iedereen nog uit z’n garage
kan.
Els spreekt Charlotte of Tineke aan om subsidies aan te vragen. Ook het gerief dat
we van ’t stad willen gebruiken gebeurt via hen.
Aan de kant van het paard komt een tent waar het podium onder staat. Aan de
andere kant van het afgesloten stuk komt nog een tent. Daar komt de bar. Tussenin
een open ruimte indien droog. Aan de zijkanten tafels voor de taart en koffie. We
bestellen ook hoge bar tafels om rond te staan.
Voor het podium worden stoelen geplaatst. De kinderen kunnen op de grond of op
banken van ’t school zitten.
Op de speelplaats van de vlieger mogen de kinderen spelen. De gangen worden
afgesloten. De toiletten zijn open.
2. Eten en drank
Joeri vraagt aan Stefaan de beenhouwer of hij wilt worsten of/en hamburgers,
veggies bakken. Wat ziet hij haalbaar? Het moet wel uit het vuistje zijn, we voorzien
geen borden en bestek,.. Wie iets koopt betaalt rechtstreeks bij hem. Geen
voorinschrijvingen. 3 euro. We bestellen broodjes bij Diana op de hoek.
Drank wordt door de brouwer geleverd. Katleen en Ann-sofie kijken of het haalbaar
is om een eigen bier met etiket van 20 jaar de vlieger te verkrijgen.
Drankkaart en losse bonnetjes maken.
3. Optredens
We kiezen er toch voor om alles buiten op het podium te doen. Iedere klas komt
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naar voor, we beginnen bij de kleuters en eindigen met de vierde leefgroep. Het
mag niet te lang duren en er moet veel ambiance in zitten. Max een uur. Geen
gepraat of toneeltjes van kinderen. Een leerkracht praat het geheel aan elkaar. We
noemen het optreden ‘ Tien om te zien’. 10 klassen. Het moet een dansje of liedje
uit de jaren ’90 zijn. Hoeft geen Vlaams 10 om te zien nummertje zijn. Op het einde
sluiten de leerkrachten af met een defilé van kleren uit de jaren ’90.
Robin vraagt aan Filip Vanbeselare voor muziekinstallatie.
4. Randanimatie
Schuimparty, springkasteel of zoektocht moet nog verder bekeken worden.
5. Kovver
Misschien net voordat Kovver optreedt kan het koor een liedje van de nieuwe CD
zingen. Kovver treedt gratis op ?

Agendapunten 16 oktober
No.

Start

Omschrijving

Wie

1

Evaluatie startactiviteit

2

Schoolradio

3

Schoolontbijt

4

De andere activiteiten van het feestjaar overlopen

Volgende vergadering
Datum/tijd
Plaats

Donderdag 16 oktober om 20h00
De Vlieger
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Target

Closed

