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Bericht van het bestuur:                                                                                                                                                                                                         

Eén van de komende dagen zal de eerste factuur met de leerlingen 

meegegeven worden. Het is zeer belangrijk dat deze tijdig wordt betaald. De 

factuur werd opgemaakt op basis van werkelijke kosten en een inschatting van 

de kosten van het afgelopen schooljaar.  

Verder hoopt het bestuur dat de schenkingen vlot gestort zullen worden. 

Dimitri zal dit verder opvolgen en krijgt hierbij hulp van de papa van Elias (10de 

klas) die zichzelf heeft aangeboden om ‘niet storters’ op een aimabele manier 

tot betaling aan te zetten. 

Op 14 november is het ledenvergadering.  Alle ouders ontvingen intussen een 

mail  met een warme oproep tot lidmaatschap  en een aanmoediging om mee 

een stem uit te brengen bij de jaarlijkse verkiezing van het nieuwe bestuur.  Zij 

die geen mail ontvingen dienen zich te melden tot de directie zodat 

mailgegevens mee in de lijst kunnen worden opgenomen. 

Bericht van het college:                                                                                                                                                                                                             

Het college meldt dat ze in volle voorbereiding  zijn om Sint- Maarten te vieren. 

Deze viering zal door alle klassen gebeuren, maar op  verschillende manieren.  

Klassen 10,11 en 12 zullen in kader van Sint-Maarten deelnemen aan de 



Zuiddag.  Klas 9 gaat helpen op een boerderij in Nijlen , een locatie die later op 

het jaar ook als  extra muro’s locatie zal worden gebruikt. Vervolgens zullen 

klassen 7 en 8  naar jaarlijkse traditie dingen maken en verkopen voor de 

WOW- actie . Opbrengsten  van zowel Zuiddag als WOW-actie gaan naar 

kinderen in Brazilië. 

Het college zoekt naar een mannier om meer verdieping te krijgen met 

betrekking tot de jaarfeesten. In het middelbaar worden jaarfeesten minder 

intens gevierd dan in de lager school.  Men zou terug meer willen stilstaan bij 

het waarom van het vieren van deze jaarfeesten.  In kader hiervan zal ook in de 

weekberichten meer uitleg rond de jaarfeesten gegeven worden zodat ook de 

ouders beter geïnformeerd zijn. 

Bericht van de stuurgroep:                                                                                                                                                                                                       

Bij gebrek aan een voorzitter van de ouderraad zal de stuurgroep maandelijks 

gezamenlijk de ouderraad voorbereiden en de agenda ervan opmaken. Wie de 

ouderraad maandelijks zal voorzitten, dient  nog te worden bekeken. De 

stuurgroep vraagt, gezien zijn nieuwe samenstelling, nog wat tijd om hun 

taakverdeling op punt te zetten.   

Claire is zeer geëngageerd bezig met het op punt stellen van het 

engagementsformulier. De lagere school ging vorig schooljaar van start met 

een dergelijk formulier. De bedoeling is dat dit formulier voor de middelbare 

school klaar is en gepubliceerd zal worden na het feestweekend van Licht in 

donker. Tot dan zal er nog gewerkt worden met een doodle om voldoende 

helpende handen te werven. 

Bericht van de werkgroep ‘licht in donker’                                                                                                                                                                                                       

Deze werkgroep is volop in voorbereiding om het feestweekend van 17-18-19-

20/11 op poten te zetten . De directie drukt haar bezorgdheid uit en vraagt zich 

af of het allemaal tijdig in orde komt. Publicatie van de affiche dient dringend 

te gebeuren zodat ouders en sympathisanten  op de hoogte zijn van het 

evenement en de data vrijhouden. Hoewel mailing naar standhouders reeds in 

het begin van de zomervakantie gebeurde, krijgt de directie regelmatig de 

vraag van standhouders of ze nog een plaats op de geschenkenbeurs kunnen 

reserveren. 



Bericht van de werkgroep concerten                                                                                                                                                                                 

Klassenouders dienen dringend de herinneringsmail te versturen aangaande 

het nakende eerste zondagmiddagconcert op 23/10/2016 in een reeks van 4 

concerten het huidige schooljaar.  

In de concertreeks van huidig schooljaar  wordt gestreefd naar een echte 

samenwerking met de basisschool.  De opbrengst van de concertreeks van het 

vorige schooljaar ging naar de vleugelpiano. Dit jaar staat een rek met 

klapstoelen voor de concertzaal op het verlanglijstje.  De concerten hebben 

steeds een link met de school en zijn bedoeld voor het hele gezin. Binnen één 

concert komen verschillende stijlen aan bod om een zo breed mogelijk publiek 

te kunnen werven. 

Ook bij de voordrachten en de lezingen die op school doorgaan, wordt voor 

thema’s gekozen die de lagere school en de middelbare school  aangaan , zodat 

er terug een binding ontstaat tussen beide scholen . 

Varia 

Bert Beyens kreeg dit jaar een subsidie toegekend voor zijn jaartoneel in klas 

8S.  8S zal  ‘ A Christmas Carol’ opvoeren en plant 3 voorstellingen ;  op 15-16-

17/12/2016.  Om de subsidie te ontvangen dient hij beroep te doen op 

expertise van buitenaf.  Een costumière  en een bewegingscoach werden 

hiervoor aangesproken.  Op donderdag 15/12 en zaterdag 17/12 wordt aan de 

ouderraad ondersteuning gevraagd voor de opening van de bar. Er wordt 

gevraagd om voor beide dagen een hapje en een drankje te voorzien  alsook 

enkele helpende handen om  de bar open te houden. Bert maakt een draaiboek 

op van wat hij wenst en bezorgt dit tegen 21/11/2016 (na licht in donker).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 


