
Hotel- en Toerismeschool Spermalie 

Verslag ouderraad 9 oktober 2017 

 

Aanwezig: Koen Declerck, Christophe Viaene, Brigitte Cardinael, Jean Paul 

Mahu, Lieve Van Vaerenbergh (tussen haar les), Anja Vansande, Els Cresens, 

Annick Fermont, Anneke Huys, Luc Borgonjon, Marjan Desmedt 

 

Verontschuldigd: Nancy Janssens, Els D’Hulster, Jan Coens, Patricia Dejagere, 

Michielsen Kathleen, Greet Kerckhof 

 

1. Banket nieuwe leerlingen 24/10/2017 

Het banket voor nieuwe leerlingen wordt dit jaar georganiseerd op 1 

avond, dinsdag 24/10. Het oudercontact start om 1730u0 , het banket 

om 18.30u.  

Er zullen terug  blaadjes i.v.m. de ouderraad op de tafels gelegd worden. 

Christophe zal hiervoor zorgen.  

Het is de bedoeling om op het banket aan de tafels rond te gaan en kort 

mee te delen: 

- aan welke activiteiten de ouderraad haar medewerking heeft 

verleend (o.a. uitstap naar de Efteling, TMF stress factor, rookvrije 

klassen,…) 

- wat de werking van de ouderraad is (brug tussen de directie en 

ouders) 

- dat alle verslagen van de vergaderingen te raadplegen zijn op de 

website van Spermalie. 

Volgende leden kunnen aanwezig zijn op het banket: Els C., Anneke, Jean 

Paul (indien nodig), Nancy, Marjan, Anja, Annick, Brigitte. 

(als je niet op de lijst staat en je kan wel aanwezig zijn gelieve het dan te 

laten weten) 

 

 

 



2. Bijdrage voor de ouderraad 

Vorig jaar waren er op hetzelfde tijdstip 48  bijdragen gestort aan de 

ouderraad. Dit jaar zijn dat er al 73.  

Het meegeven van de brief van de ouderraad samen met de 1ste factuur 

van de school heeft duidelijk zijn effect bewezen. 

De vraag werd gesteld of we ook aan andere familie van de leerlingen 

(grootouders, …) een bijdrage zouden kunnen vragen voor de ouderraad. 

We hebben die traditie echter niet. 

 

3. Pilootproject Vives - voedseloverschotten 

Zie bijlage bij mail van Brigitte verstuurd op 24/9/2017. 

Wie is bereid om op maandag 23/10 tussen 17 en 19.30u vrij te maken 

om deel te nemen aan de bijeenkomst? Zelf heb ik, Brigitte, een 

vergadering om 19u in Gent, dus ik kan gaan maar zeker niet tot het 

einde.  Dus als er iemand anders van de ouderraad zou kunnen gaan zou 

dit super zijn, alvast bedankt. 

Graag zo snel mogelijk de namen doorgeven aan Brigitte a.u.b.! 

 

4. Kerstmarkt/warmste week 

Dit jaar gaat de kerstmarkt niet door. Deze wordt vervangen door 

deelname aan de “warmste week” (18 - 24/12/2017). 

Het initiatief hiervoor komt van de opvoeders en het internaat. De 

ouderraad heeft aangeboden hieraan mee te werken. Er werd beslist om 

marsepeinbolletjes te verkopen. De opbrengst van deze actie gaat naar 

de school “De Kade” (gelegen naast Spermalie). 

Alle vormen van sponsoring zijn welkom. De ouderraad zal sponsoren 

door het leveren van de doorzichtige zakjes en de etiketten (op rood en 

geel papier).  

En Jean Paul bekijkt of hij de suiker kan sponseren. 

Er wordt voorgesteld om zakjes van 200 gr. aan te bieden aan 6€/zakje; 

voor 2 zakjes is het 10 €. 

Er wordt – voor de praktische organisatie hiervan - nog een extra 

vergadering ingepland op dinsdag 14/11 om 20u.  

Als voorlopige datum voor het maken van de marsepeinballetjes is 

woensdag 22/11/2017 voorzien, tussen 17u en 20u. Definitieve 

bevestiging van deze datum volgt nog. 



Hieromtrent hebben jullie van mij al een extra mail gekregen na mijn 

korte vergadering met Mevr Kerckhof op dinsdagavond.  14/11 en 22/11 

zal ik nog bevestigen; 

 

5. Financiering projecten school 

Momenteel is er geen vraag om projecten te financieren. 

We komen hier volgende vergadering op terug. 

 

6. Varia vanuit de directie 

- Vrijdag 20/10/2017 is een vrije dag voor de leerlingen n.a.v. de 

klassenraden. 

- Op zondag 15/10/2017 gaat de Great Bruges Marathon door. De 

school zal hieraan haar steentje bijdragen door het klaarmaken en 

bedienen van 10.000 hapjes voor de deelnemers. Hiervoor is 4 Hotel 

gevraagd. Deze leerlingen worden dan wel vrijgesteld van deelname 

aan de opendeurdagen. 

- Op de “dag van de leerkracht” kreeg elke leerkracht een balpen met 4 

kleuren. De bedoeling hiervan is om meer positieve boodschappen te 

schrijven (in het groen). Mededelingen zullen voortaan in blauw 

genoteerd worden. “Rode” boodschappen/berispingen worden zo 

veel mogelijk vermeden. 

- De 1ste en 2de graad zijn verplicht om een locker te huren voor het 

opbergen van al hun spullen. Hierdoor kan het toezicht in de vestiaire 

verminderd worden en op andere plaatsen ingezet worden. 

- De 3de graad beschikt nu over eigen lockers om hun laptop in te 

bewaren. 

- Voor de week van het veilig verkeer wordt er voor het eerst 

samengewerkt met 3 scholen: St. Leo Hemelsdaele, De Kade en 

Spermalie. Deze activiteit vindt plaats de 1ste week van januari 2018. 

- Op dinsdag 17/10/2017 mag de school Koningin Mathilde 

verwelkomen ter gelegenheid van 65 jaar Spermalie.  

- Er wordt nog beraadslaagd of er ook voor de 3de graad een 

toetsenkalender moet aangeboden worden. Momenteel is er nog 

geen definitieve beslissing gevallen. 

- Er wordt nu ook elke maand voor de leerlingen van de 3de graad een 

½ uur klassenuur voorzien. 



- Voor de afdeling Toerisme werd beslist om graden samen te nemen 

om ze te laten deelnemen aan excursies. Dit om de prijzen van de 

excursies te kunnen drukken. 

- Er wordt voortdurend nagedacht over het aanbieden van gezonde 

voeding op school. 

 

7. Varia van de ouders 

- Er werd gevraagd of er ook externe sportmogelijkheden of gebruik 

van de fitnesszaal zouden kunnen aangeboden worden aan 

internaatsleerlingen. De directie is hier niet, tegen maar kan 

onmogelijk voorzien in toezicht tijdens de verplaatsingen tussen de 

school/internaat en de sportclub. Bovendien wordt er getracht om 

vanuit de school zelf te voorzien in een zo uitgebreid mogelijk 

sportaanbod. Zo werd er recent op woensdag tussen 17 en 18u 

zumba/dansles ingericht.  

- Er wordt voortdurend en op allerlei manieren aan leerlingenwerving 

gedaan. 

- Er zal extra toegezien worden door de school op het dragen van het 

verplichte uniform in het 7de jaar. 

- Het probleem met de jas van Bjarne zal verder individueel 

besproken/bekeken worden. 

- De aankondiging m.b.t. de datum van de inrichting van de 

internaatskamers werd al einde mei meegedeeld. Indien deze datum 

niet past, kan de kamer ook op 1 september ingericht worden. En lukt 

ook dat niet, dan kan er altijd met de verantwoordelijke van het 

internaat of de school verder afgesproken worden. 

- De uren en pauzes van de leerlingen worden door de school 

gerespecteerd, ook in de Hoeve. 

 

 

Volgende bijeenkomst : banket van 24/10 

En de 2 dagen voor ‘warmste week’ maar hiervoor zal nog een 

bevestiging volgen. 

 

 

Cardinael Brigitte 

Voorzitter ouderraad 

 


