
Hotel‐ en Toerismeschool Spermalie  
Verslag Ouderraad 07/10/2015 

Aanwezig : Carine Van Ruyskensvelde, Luc Borgonjon, Els D’Hulster, Lieve Van 
Vaerenbergh, Annick Fermont, Brigitte Cardinael, Joeri Michiels, Katrien 
Vandecasteele 
Directie : Filiep Defraye, Christophe Viaene, Greet Kerkhof 
Verontschuldigd : Jan Coens 

1. Welkom nieuwe leden   
 
Nancy Janssens, mama van Bjarne Vermeersch (5RKC) en 
Trui Cappelle, mama van Edouard Pintelon (1AC) 

2. Banket nieuwe leerlingen 
 
Dinsdag 27/10/15 : Katrien, Brigitte, Luc, Carine, Lieve 
Woensdag 28/10/15 : Els, Joeri, Annick, Carine, Nancy 
 
Jan Coens laat nog iets weten. 
 
Begint rond 18u15. De ouderraad is vertegenwoordigd. Briefjes liggen op tafel, de 
leden gaan rond en spreken de mensen aan.  Flyer over ‘Leren Leren’ zal ook op de 
tafel gelegd worden.  

3. Speech banket 
 
Carine (op dinsdag en woensdag – indien Carine er niet is op woe dan Els) zal de 
ouders toespreken op de banketten van de nieuwe leerlingen.  

4. Sponsoring  
 
Multi-culti week (om de 2 jaar – in mei). Subsidies van de stad Brugge werden niet 
goedgekeurd.  
TMF-stressfactor komt wellicht ook terug op het programma of vrij podium op 1/6/16 
(Stadsschouwburg – € 4 per leerling) 
 
Mail met aanvraag sponsoring komt nog. Bedrag sponsoring wordt nog besproken 
a.d.h.v. de binnengekomen bijdragen, warme oproep aan ouders om de bijdrage uit 
te voeren : € 10/schooljaar. 

5. Avond over ‘Leren Leren’ 

Werd vorige keer afgelast wegens te weinig inschrijvingen. 
We zullen de voordracht nu opnieuw organiseren met Marleen Verhelst en Nicolas 



Rubens op woensdag 18/11/15 om 19u15 (ontvangst). Inschrijvingen via de website 
(ook voor leden van de ouderraad). 

De uitnodigingsbrief wordt meegegeven met het eerste rapport. 
De ouderraad biedt een drankje aan na de voordracht en voorziet bloemen en € 200 
voor Marleen Verhelst.  

Lieve zorgt voor de drankbonnen. Iedereen krijgt deze avond 1 drankbon. 

6. Stand rekeningen  

Er zijn slechts 27 personen die hun bijdrage van € 10 gestort hebben. Ook warme 
oproep aan de leden van de ouderraad om de bijdrage in orde te brengen.  

Zichtrekening : € 5.744 - Spaarrekening : € 2.003 

Hopelijk zullen er met de banketten en betaling rekening nog bijdrages bijkomen.  

Ook de nougatverkoop op de opendeurdag zal terug worden georganiseerd. 

7. Opendeurdagen   

Banner van vorige opendeurdagen is niet meer teruggevonden.  

Een nieuwe banner kost ca € 90. 

8. Verslag schoolraad 17 augustus 2015 
 
-43 klassen (evenveel als vorig jaar) met in totaal iets minder leerlingen (655 ipv 
702). Trend is gelijkaardig als in andere scholen met zelfde lessenpakket. De hype is 
voorbij, interesse is gedaald. Heel weinig uitschrijvingen. Grote uitstroom volgende 
jaren van 5e en 6e leerjaren. Eerste jaar is even groot, internaat is ook status quo. 
 
-Schoolreglement : digitaal. 
 
-Opendeurdagen : zaterdag 12 en zondag 13 maart. De ouderraad wordt ook 
uitgenodigd om aanwezig te zijn. 
 
-Renovatiewerken in ‘De Veste’ – voorzien half januari – oplevering +/- half febr.  
 
-De akoestiek in Bistro werd aangepakt : heel grote verbetering. 
 
-De lobby zal worden voorzien van akoestische panelen door eigen personeel. 
 
 



9. Varia  
 
-Proclamatie :  
Stage is geen vak, geen onderdeel van lessentabel. Hoteliers geven punten. Kan niet 
altijdals representatief beschouwd worden. Na stage in 5e worden de leerlingen wel 
nog individueel aangesproken door Dhr Van Imschoot. 
GIP is werk over alle vakken heen. Staat in algemeen puntenoverzicht. Mag niet 
verrekend worden in puntentotaal. Er zijn wel een 3-tal GIP-rapporten gedurende het 
jaar. 

 
-Uniformjassen : donkerblauw of zwart (met kap in feller kleur). 
Nu komen er andere kleuren van binnenkant (rood, groen,…) 
Blauwe binnenkant is goed, nieuwe fluokleuren worden niet toegelaten.  
Pulls : vroeger met wol, nu met katoen : kwaliteit is niet goed. Rekt uit, verkreukt.  
Witte koksjas : heel dik materiaal, mouwen omdraaien : heel dik. Heel anders van 
snit.  
 
-Ophalen leerlingen Veste : heel veel rokers staan op vrijdagnamiddag aan de 
uitgang. Opvoeders staan elke avond aan de schoolpoort (vooraan, achteraan). 
Er zal ook gezorgd worden voor iemand aan de Veste.  
 
-Keuze stageplaats : na de info-avonden (eind oktober). Zelf navraag doen bij 
diverse chefs is niet nodig, de school bepaalt zelf de stageplaats. Melding van 
spanningen tussen leerlingen kan gedaan worden bij opvoeders of mevrouw  
Vandenberghe. 
 
-‘Kook-eet’ : de leerlingen Cedric, Bjarne en Tim waren heel goed begeleid door de 
chefs van de school. Veel toeschouwers. Mooie reclame voor de school. 

 

 

Volgende vergadering : woensdag 2 december 2015 om 20u00 

 


