
 

 

Hotel‐ en Toerismeschool Spermalie 

Verslag Ouderraad 04/02/2015 

 

Aanwezig : Luc Borgonjon, Els D’Hulster, Frederik Felbinger, Kathleen Goethals, 

Carine Van Ruyskensvelde(voorzitter), Jan Coens, Lieve Van Vaerenbergh, Annick 
Fermont  
Directie : Christophe Viaene  
Verontschuldigd : Jenny Bruneel, Brigitte Cardinael, Joeri Michiels, Katrien 
Vandecasteele, Filiep Defraye en Greet Kerkhof 

1. Goedkeuring verslag vorige vergadering (03/12/2014) 

Geen opmerkingen. 

2. Stand rekeningen   

Er zijn slechts 3 personen die nog hun bijdrage van € 10 gestort hebben. In totaal 
dus 92 leden. We hebben dit jaar slechts € 920 inkomsten, maar € 1400 uitgaven 
met de sponsoring van de rookvrije klassen en de internaatshappening. 
We zullen het volgend schooljaar anders aanpakken en de brief meegeven met de 
agenda en via smartschool in de 2de of 3de week van september. In het rapport valt 
die brief niet op. 
Zichtrekening : € 5236,93 
Spaarrekening : € 2003,79 

3. Voordracht “leren leren” 

Werd afgelast wegens te weinig inschrijvingen.  
We zullen de voordracht volgend schooljaar opnieuw organiseren met Marleen 
Verhelst, in het eerste trimester. Voorstel : woensdag 18/11. 
Kan met dezelfde brief als de fondsenwerving meegegeven worden en kan ook nog 
ter sprake komen in de speech op de banketten van 27/10 en 28/10. 
De ouderraad biedt een drankje aan na de voordracht en voorziet bloemen en € 200 
voor Marleen Verhelst. 

4. Opendeurdagen : zaterdag 7 & zondag 8/03/2015 
De ouderraad staat in restaurant De Ramires. Christophe Viaene zal bekijken of de 
locatie iets kan aangepast worden zodat we beter in het zicht komen. 
Carine stelt voor om nougat te verkopen om extra geld op te halen. Christophe 
Viaene bekijkt of dat mogelijk is. 
De ouderraad is beide dagen aanwezig van 10u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30. 
De leden van de ouderraad kunnen gratis iets drinken en eten in de Bistro. 
Zaterdag  VM : Luc & Els  Zaterdag NM : Frederik & Annick 
Zondag VM : Jenny & Kathleen Zondag NM : Lieve & Jan 
Carine, Katrien en Joeri zullen vooral in de namiddag onze nieuwe leden bijstaan. 
We kunnen in ons hoekje misschien ook foto’s ophangen van de activiteiten van de 
ouderraad : TMF, internaatshappening, rookvrije klassen, Disneyland,… 



 

 

Beamer, schermen en banners moeten zondagavond naar de vergaderzaal 
teruggebracht worden. 
 

5. Verslag schoolraad 12/01/2015 

* Er is een afspraak gemaakt met St. Leo om hun parking te mogen gebruiken bij 
banketten. 
*Dene Magna : elke klas kiest een coach. Ze zijn herkenbaar aan hun bordeaux das 
of sjaal. Hun taak bestaat uit : helpen, op rechten en plichten wijzen, samen 
overleggen, opvolgen nota’s zieke leerlingen bijhouden, samenwerken met de 
klastitularis (b.v. plaatsen veranderen in de klas),…. De coaches van de 3de graad 
begeleiden ook jongere leerlingen en mogen voorstellen doen aan de directie (b.v. 
ze vinden strafstudie niet zinvol en vragen of daarvoor alternatieven zijn). 
Het coachteam vervangt de leerlingenraad en komt 1x/maand samen. 
* CLIL ( Content and Language Integrated Learning) = niet-taalvakken in een 
vreemde taal geven. De heer Luc Ryckbosch zou zo Restaurant & Keuken 
Technologie willen geven in het Frans. Maar de diploma’s en het vereiste 
kennisniveau zijn moeilijk haalbaar. 
Dit project zal waarschijnlijk pas voor 2016 zijn. Het is niet verplicht, de leerlingen 
kunnen zelf kiezen in welke taal ze dat vak willen volgen. 

6. Varia 
* Staking in december 2014 : leerlingen kregen bericht via smartschool, maar 
ouders niet. Ouders kregen wel een brief met de info. 
Afwezige leerlingen moeten een briefje van de ouders afgeven. 
Bij de algemene staking van 15/12 waren twee leerlingen aanwezig; er werd 
opvang voorzien. De twee andere stakingsdagen (van het openbaar vervoer) was 
vooral de 3de graad afwezig. 
* Eind dit schooljaar is er een doorlichting van het internaat tussen 11/05 en 28/06.  
De school wordt 1 week op voorhand verwittigd.  
Controle van medische fiches, veiligheid, voldoende toiletten,… 
* Op 26/02 is er op school een persconferentie over het behalen van het Smiley-
certificaat. 
Dit is goede publiciteit, net voor de opendeurdagen. 
* Zonneoven : Lieven Scheire begint nu met een nieuw programma, maar zal 
misschien in mei naar Spermalie komen voor de officiële opening. 
* De buitenklas komt dit jaar ook in het parcours van de opendeurdagen (tenzij het 
teveel regent).  
* Er zou beter naar de ouders gecommuniceerd moeten worden over de restaurants 
tijdens de opendeurdagen (welke restaurants, welk menu, welke prijs, hoe 
reserveren). Dit zal op de website komen vanaf 24/02. 
Bij de ingang kan er een menukaart opgehangen worden. 
 

Volgende vergadering : woensdag 06/05/2015 


