
             Verslag XIU ledenvergadering 17/10/2012 

Aanwezigen: 

Van Langendock Griet (OLV Vlaanderen, Kortrijk), Blanckaert Nicole (Spes 

Nostra, Kuurne), Vrancken Veerle (de Frères, Brugge) Vanderschaeve Anne (St 

Rembert, Torhout), Descheemaecker Marc (St Rembert, Torhout), Feys Ginette 

(Pleinschool Groeningekant, Kortrijk), Vuylsteke Mieke (Pleinschool Leiekant, 

Kortrijk), Deschuyter Miriam (Spes Nostra, Heule), Thiers Jurgen (St 

Amandscollege Zuid, Kortrijk), Descamps Danny (lid alg vergadering xiu), 

Delaere Karin (Spes Nostra Heule), Laevens Pascale (ondervoorzitter XIU), 

Vercruysse Isabelle (voorzitter XIU), Van Den Broeck Anneken (St 

Amandscollege Diksmuidekaai, Kortrijk), Michiels Alain (KA, Waregem) 

 

1. Welkom en voorstelling Leden 

Isabelle heet iedereen welkom en dankt van harte Spes Nostra Kuurne, de 

directie alsook Karin en Myriam van de ouderraad voor de gastvrije ontvangst 

 

2. Stand van zaken XIU werking 

XIU bestaat dit schooljaar 5 jaar. XIU werd geboren november 2008 en tegen 

januari 2009 waren we actief met 22 scholen. Op vandaag zijn er 99 scholen lid. 

We worden gesteund door kabinet Crevits, BIVV, VSV en kabinet Wathelet. De 

communicatie gebeurt via mail naar de leden toe. Sinds dit jaar maakt Pascale 

nieuwsbrieven die worden rondgestuurd naar de leden. De website, die ook werd 

ontwikkeld voor Pascale, wordt regelmatig aangevuld met acties van scholen, 

filmpjes, …. 

 

 

3. Toelichting XIU Actieweek 12/11-16/11 met oa. XIU QUIZ 



Het reglement van de XIU quiz wordt toegelicht. Er wordt voorgesteld om ook 

een XIU-quiz affiche te maken zodat scholen die kunnen uithangen. Ook zal een 

pdf document toegevoegd worden zodat scholen dit aan hun leerlingen kunnen 

bezorgen voor interklassencompetitie 

 

4. Academische Zitting 

De zitting gaat door in Brugge in het Provinciaal Hof, Grote Markt 2, 

Brugge. Carl Decaluwé is de gastheer. 

XIU had eind augustus een zeer positief gesprek met Dhr Decaluwé en Dhr 

Frank Debrock-verbindingsambtenaar van de gouverneur. 

Kabinet Crevits en kabinet Wathelet hebben hun aanwezigheid reeds 

toegezegd. St Rembert Torhout en De Frères Brugge brengen een 

getuigenis via leerlingen. Eventueel zal VZW Rondpunt uitgenodigd worden 

als spreker. 

 

 

5. Samenstelling prijzenpakket 

Zoals elk jaar zitten er koptelefoons in het prijzenpakket. Helaas de laatste keer 

aangezien de sponsor gestopt is bij Ifrogz. Ook bij DATS24 hebben we niet meer 

kunnen aankloppen. De gedreven man achter de DATSsponsering, Carlo Dumon, 

marketingmanager bij DATS24  is na een slepende ziekte overleden op 7 

oktober. Hij was de enthousiaste DATSpersoon die ons 2 jaar geleden de 

spaakreflectoren bezorgde voor de academische zitting in Zwevegem.  

Kinepolis wilde niet sponseren alsook FIDEA niet. 

XIU bestelde spaakreflectoren in bulk alsook nog stylo’s , notaboekjes, 

sleutelhangers. Leden suggereren filmtickets van Kinepolis. Deze worden 

aangekocht met het nieuwe budget dat ter beschikking wordt gesteld voor de 

Nationale Loterij. Ook bij VANOK Kuurne (Vandenbroucke) nog gadgets vragen. 

 

6. Varia 

- De verschillende activiteiten worden zoals elk jaar in een tabel verzameld 

per school. Deze wordt meegestuurd bij elk verslag en is op de website 

beschikbaar. 

- Pleinschool Groeningekant stuurt ons de TOP 10 van smoesjes waarom 

geen fluojas aangedaan wordt- deze worden op de website gezet 



- Er dient opgelet te worden met de naamgeving van fluoovertrekken. Niet 

alle fluoovertrekken zijn FLOVERS!! Flover heeft een patent op hun eigen 

rugzak overtrekken en dit zijn niet de gele fluo rugzakovertrekken die in 

de handel verkrijgbaar zijn.  

- XIU lanceerde XIU-VIP elke school die vindt dat een bepaalde persoon zijn 

uiterste best doet om de leerlingen te motiveren wordt op een originele 

manier door XIU verrast. 


