Verslag bestuursvergadering Vriendenkring DD 18/10/2016

Aanwezigen: Luc De Waele, Jean- Marie Haenebalcke, Pascal Liephout, Jo Balcaen, Fons
Vandesteene, Rudy Dewitte, , Stefaan Messiaen, Dirk Boesman.
Verontschuldigd: Tine Declercq , Cindy Sarlet (aanwezig vanaf 10.30 u.), Gert Calcoen, Paul van
Gampelaere.

1. Goedkeuring vorig verslag
• Luc geeft op vraag van Rudy uitleg over de “kerstdrink” ipv kerstmarkt: omwille van
druk programma in kader van 60 jaar SMS, dit alternatief. Vanaf 15.00 u. zijn de
ouders welkom voor een drink. Einduur staat nog niet vast.
• Participeert Vriendenkring? Iedereen is welkom, maar er wordt geen hulp gevraagd.

2. Ledenaantal
• Vandaag hebben wij 72 leden
• Probleem is dat er van de 6jaars van vorig schooljaar niemand van de ouders heeft
ingeschreven!
• Vandaar actie: de ouders krijgen boekje van december met brief en vraag tot
inschrijving en betaling lidgeld. Brief wordt opgemaakt door Pascal. Brief wordt
verzonden, samen met boekje in omslag.
• Stefaan stel vandaar toch doel van de VK in vraag, en wil hiervoor een speciale
vergadering. Om viering 60 jaar SMS niet te doorkruisen wordt dit uitgesteld tot mei
2017.
3. Boekje december 2016
• Fons levert tegen november tekst aan.
4. 60 jaar Sint Michielsschool
• Het weekend van 21-22-23 april 2017
• “jubileumboek” met de geschiedenis van de Sint-Michielsschool
o Eerste periode, tot de jaren 80, is nagenoeg reeds volledig uitgeschreven
door Fons.
o Tweede periode van 1981 – 1993 wordt geschreven door Eric De Langhe.
o Luc stelt de vraag aan Carlos Bauters om periode van 1993 tot zijn vertrek
naar Kwenenbos voor zijn rekening te nemen.
o Luc vult aan tot heden.
o Redactie en afwerking: Fons, Jean-Marie, Dirk
o Jean-Marie heeft prijsofferte gevraagd bij Ryhove. Zie bijlage.
• Alle leden worden persoonlijk per brief uitgenodigd voor het feestweekend

•

Activiteit van de VK: op zondagnamiddag worden alle klassen opgesteld. VK werkt
hierbij een “zoektocht” uit.
Concrete uitwerking met kernteam o.l.v. Alain, met Stefaan, Pascal en Jean-Marie.

5. Nieuws van het schoolfront
• Vanaf 01/11/2016 is er een nieuwe coördinerend directeur: dhr. Geert Weymaere,
directeur Paus Johannuscollege.
• Functie van directeur Paus Johannuscollege: Kristof Hoste, sinds 2003 leerkracht op
de school.
6. Agenda
• 17/09/16: Fancy Fair
• 18/10/16: vergadering
• 29/10/16 – 06/11/2016: herstvakantie
• 23/12/16: kerstdrink
• 24/12/16 – 08/01/17: kerstvakantie
• 16/01/16: vergadering + nieuwjaarsreceptie
• 20/03: vergadering
• 27/03/17 – 05/04/17: krokusvakantie
• 21-22-23/04/17: 60 jaar Sint-Michielsschool
• 21/05/17: fietstocht
7. Varia:
• Rudy stelt vragen rond nieuwe regelingen PWA voor opvang. Luc geeft uitleg
hieromtrent, maar het laatste woord is hierover nog niet gezegd.
• Jo stelt probleem dat er op de Fancy Fair vanaf bepaald uur te weinig leden van de
ouderraad nog aan het werk waren.
• Dirk kijkt uit naar badges voor de VK, zodat wij bij evenementen op school zichtbaar
zijn.
• Het bestuur van de Vriendenkring dankt van harte Cindy en Pascal voor de
traktatie n.a.v. hun 25-jarig huwelijksjubileum. Wij wensen hen van harte proficiat,
en nog vele gelukkige jaren samen!
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