
Vergadering Werkgroep Soepouders 14 november 2016 

 

Aanwezig: Jan Delen, Melissa Wynen, Eric Devocht, Dora Gil, Els van de 
Vel, Sanne Augustynen, Isabel Cremers 

Verontschuldigd: Ellen Luykx, Chantal Inancil 

Wat? 

Soep op dinsdag voor de kleuters ( 7 klassen) 

Soep op donderdag voor de lagere school (8 klassen) 

Hoe? 

- Ouders koken thuis soep of op school. Indien leerkrachten met 
hun klas geïnteresseerd zijn om mee te koken kan dit. 

- Per keer twee ouders van de werkgroep die de soep opwarmen en 
in bekers doen aan de klassen + bekers afwassen 

Wanneer? 

Week van 28/11 tot en met de week van 13 februari 

 

Hoeveelheid soep na schatting 

Ruim 20l voor de kleuters  ( 2x10l) 

Ruim 30l voor de lagere school  (2x 15l) 

- telkens twee personen die soep maken (of één persoon moest het 
zien zitten om alles te maken) 

- De witte tonnetjes met deksels om de soep in te vervoeren zijn er 
niet meer. Evenueel kunnen we hier wel een oproep voor doen of 
indien nodig nieuwe aankopen.  

 

Afspraken ivm ingrediënten soep 

Enkel soep koken met groentenbouillion/tuinkruiden zodat alle kinderen 
soep kunnen eten. De soep mixen zodat ze in bekertjes kan. Ook geen 
pasta en balletjes en room in de soep. 



Wie wanneer? 

Sanne maakt een google agenda waar iedereen kan invullen wanneer 
hij/zij kan om soep te maken of om de soep op te warmen en/of uit te 
delen. Zo krijgen we sneller een duidelijk overzicht.  

Omdat er best veel mensen zich opgegeven hebben voor de werkgroep 
soep wachten we even de reacties van de mensen van de werkgroep zelf 
af vooraleer we een brief meegeven aan de ganse school voor een 
oproep om soep te koken. Indien er nog gaten in onze agenda zijn, 
kunnen we dit wel nog doen. De eerste twee weken zijn al volledig 
ingevuld en in orde, zowel maken als  verdelen. En ook al een heel aantal 
andere dagen. 

 

Onkosten 

Onkosten kunnen eventueel terug gevraagd worden aan de school.  Tot 
hier toe maakten er weinig mensen gebruik van.  

 

Soepverdeling en opwarmen  

Opwarmen (in de didactische keuken)van de soep voor de lagere school 
rond 11u zodat er op tijd kan uitgedeeld worden. De lagere school eet 
om +- 11u50u. Er moeten 8 klassen bedeeld worden en iedereen zou 
zeker voor 12u10 zijn soep moeten hebben. Anders valt er een stuk van 
de speeltijd weg en dat vinden de kinderen natuurlijk niet zo fijn.  

Opwarmen (in de didactische keuken) van de soep voor de kleuters rond 
10u 30. De kleuters beginnen +- om 11u30 te eten. Hier moeten 7 
klassen bedeeld worden liefst voor 11u45. Kleuters doen er wat langer 
over om een bekertje soep op te krijgen. De soep voor de kleuters moet 
niet té warm zijn.  

Rondbrengen is met de soepkar van klas naar klas. De leerkrachten 
zetten het aantal bekers klaar aan/in de klas zodat de verdelers er soep 
in kunnen doen. 

Leerkrachten laten de vuile bekers meteen na het eten terug brengen 
naar de didactische keuken waar ze dan afgewassen kunnen worden.                    

  


