
 
 
Vergadering “bestuur” oudervereniging HFT  
5/11/2020 + 26/11/2020 + 3/12/2020 
 
Aanwezig 
Stijn D'Hoore (5/11/2020+ 3/12/2020) 
Frank Vanacker (5/11/2020 + 26/11/2020 + 3/12/2020) 
Leen Vandevoorde (5/11/2020) 
Willem Verhaeghe (5/11/2020 + 26/11/2020 + 3/12/2020) 
Isabelle Devooght (26/11/2020 + 3/12/2020) 
Perry Timmerman (3/12/2020) 
Frederic Saelens (3/12/2020) 
 
Verontschuldigd 
Jelske Vandormael 
 
 

Agendapunten 
  

- Koekenverkoop 
- Winterwandeling 
- Quiz 
- Covid en de rest van het jaar 
- Volgende vergadering 

  
Koekenverkoop 
  
De koekenverkoop is erg succesvol geweest. Meer verkoop dan de voorgaande jaren (+150 stuks). 
Met het vertrek van enkele ‘topverkopers’ hadden we een terugval verwacht. Wellicht heeft het              
concreet aantonen waarvoor de opbrengst bijgedragen tot de succesvolle verkoop. 
 
We wensen ook specifiek de directie en de leerkrachten te bedanken voor hun hulp bij de verdeling                 
van de koeken. We hebben geprobeerd dit zo vlot en Coronaproof te organiseren, maar dit was geen                 
eenvoudige opdracht. 
  



Winterwandeling 
  
Het is nu duidelijk dat deze niet onder de normale omstandigheden kan doorgaan. 
 
Om toch zichtbaar te blijven met de oudervereniging werd beslist een Bubbelwandeling te             
organiseren. Deze wordt kosteloos aangeboden en wordt gekoppeld aan een zoektocht. De            
leerlingen die na de kerstvakantie de zoektocht hebben afgerond kunnen bij hun leerkracht een              
attentie bekomen (bvb sponsoring mesebollen van Versele). We zullen er een mooie en sportieve              
wandeling van +- 5 km van maken van achterkant school richting Poelberg. Onderweg zouden we               
vragen enkele foto’s te nemen. 
 
De bubbelwandeling werd uitgewerkt door oa Leen en Stijn. 
 
De mail wordt verdeeld via de school in de week voor de kerstvakantie en zal eveneens via FB                  
worden gepubliceerd. 
 
 

Quiz 
 
De werkgroep heeft reeds een basisontwerp gemaakt, maar dit werd op laag pitje gezet gezien de                
huidige maatregelen in kader van Covid. 
 
Het idee wordt geopperd om een online quiz te organiseren. Tegenargument is dat de meeste               
opbrengst van de quiz gegenereerd wordt door de verkoop aan de bar hetgeen dan uiteraard geheel                
wegvalt. Daarnaast is het niet mogelijk om een actief moment in te lassen tijdens de quiz. 
 
Desalniettemin wordt toch beslist om light versie van de quiz te organiseren via het online platform                
Kahoot. Dit platform werkt in een notendop als volgt. 
De vragen worden live gesteld via filmpjes, maar dus zonder live presentatie. Hoe sneller men               
antwoordt, hoe meer punten er te verdienen zijn. Na elke vraag wordt de top 3 van de quizers                  
bekendgemaakt. De quiz zal maximum 1 uur duren. 
Frederic heeft reeds ervaring met de werking van dit platform.  
 
Dit zou gratis worden aangeboden, maar dan zonder prijsverdeling. Er zou wel gevraagd worden om               
zich in te schrijven om zo na te gaan hoe populair het concept is en om praktische redenen inzake                   
Kahoot (gratis of betalende versie + versturen van de login code op het moment dat de quiz start). 
 
Er zal een mini try out worden georganiseerd tijdens de kerstvakantie op 28/12/2020. 
 

  

Covid en andere activiteiten 
 
Aangezien de Covid maatregelen niet toestaan om de gewoonlijke activiteiten te organiseren, is het              

moeilijk zijn om geld bijeen te sprokkelen om de school te ondersteunen.  

Daarom is het idee ontstaan om een extra verkoop in te lassen in het voorjaar 2021. Volgende ideeën                  

worden geopperd: 

- Aanbieden van een streekproducten pakket. Dit wordt echter al vaak gedaan door andere             

organisaties waardoor dit misschien minder succesvol zal zijn. 



- “Ronde ontbijt “ op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Orgineel concept maar in 2021                

wordt de Ronde gereden op Pasen, wat dan misschien zou zorgen voor een lagere verkoop. 
- Ingrediënten om zelf pizza’s te maken.  
- Niet voor direct, maar in de toekomst toch een looptocht uitwerken met de beklimming van               

de Driesstraat 

Als leden van de oudervereniging willen helpen bij het uitwerken van dit concept, graag contact               
opnemen via de account van de oudervereniging. 
 
 

Volgende vergaderingen: 
● Voorbereidende vergadering op 28/12/2020 om 20u => vooraf inschrijven zodat u kan            

uitgenodigd worden via TEAMS. 
Hier zal ook een mini-try out van de kwis plaatsvinden. 

● Algemene vergadering: datum nog nader te bepalen in januari 2021 (wordt afgesproken op             
de vergadering van 28/12/2020). 

 
Iedereen is welkom uiteraard. 


