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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 10/10/2019 
 
AANWEZIGEN 
 
JUF ELS – JUF SOFIE 
DIR. ELS EN ILSE 
JOLIEN VANDERGHOTE 
EVELYNE DESMET 
CHRISTOPHE GARNIER 
JONAS HAMBROUCK 
STIJN HANSSENS 
STEVE HEINDRYCKX 

SOPHIE HELLEBAUT 
SAARTJE HOLLEMAERT 
SISKA RONDELEZ 
FILIP CHRISTIAENS 
PETER VAN DE VELDE 
SIMON VAN HOOLAND 
 

 
VERONTSCHULDIGD 
 
MATTHIEU DARDENNE 
WERNER DE KEYZER 
BENJAMIN BRACKE 
CHARLOTTE LECLUYSE 

 
NATASJA RUITER 
TESSA VAN BOUCHAUTE 

 
AGENDA: 
 

• Welkom aan alle aanwezigen   20.30 – 20.35 
• Overlopen verslag OC 12/09/2019   20.35 – 20.50 
• Update Halloweentocht 19/10/2019  20.50 – 21.00 
• Grootouderfeesten Latem & 2Dreven  21.00 – 21.10 
• Toegangspoorten schoolinfrastructuur  21.10 – 21.25 
• Registratie opvang     21.25 – 21.35 
• Kerstdorp      21.35 – 21.45 
• Warmste Week 2019 (18/12 – 23/12)  21.45 – 21.55 
• Tafelronde      21.55 – 22.00 

  

Oudercomité Gemeentelijke Basisschool 
Latem – Deurle 
Afdeling Latem – Twee Dreven 
Burgemeesterstraat,7 
9830-Sint-Martens-Latem 
 
Tel: 09/282.49.46 
Fax: 09/281.29.17 
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1. WELKOM AAN ALLE AANWEZIGEN 
 
Christophe G., als nieuwe voorzitter, verwelkomt de OC leden, met in het bijzonder Jolien 
Vanderghote, als nieuw lid. Verder zijn er nog 2 nieuwe leden: Charlotte Van Daele en 
Tine Vandenbroucke (beiden uit afdeling Twee Dreven) 
 
2. Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 12 september 2019 werd deel herbesproken en 
sommige punten verder toegelicht. Op OC van 12/09/2019 was geen vertegenwoordiging 
mogelijk vanuit directie. 
Er wordt daar wel gevraagd om punten die aangegeven worden ter bespreking op OC-
vergadering ook eerst over te maken aan de directie. 
 
Schoolfeest 
 
Het schoolfeest 2019 bracht een mooi financieel resultaat op, doch iets minder dan 
andere jaren. De werkgroep bekijkt vanwaar dit kan komen en/of verbeterd worden. 
Werkgroep start verder op in januari. 
 
Statafels 
 
Christophe G. heeft prijzen opgevraagd (Inofec) en komt op 250€/st. 
Dit lijkt verder te bekijken in team “standing desk” na evaluatie. 
Navraag wordt ook gedaan wat er nog is van “tegoeden” aan de financieel directeur van 
de gemeente: wat kan tot wanneer meegenomen worden? 
Ifv daarvan kunnen uitgaven bekeken worden en te besteden dotaties. 
 
TV kleuterklassen 
 
We wachten het onderling overleg van de leerkrachten af wat er precies nodig is. 
+ aankoop idem als hierboven. 
 
Dotaties 2019-2020 
 
Christophe G. heeft de afrekeningen van de leerkrachten opgevraagd via de directie. 
Bonnetjes worden hiervan afgegeven aan Tessa. Overzicht van opgebruikte dotaties te 
krijgen? 
 
Papierbudget eerder toegestaan lijkt te hoog. Doen we dit 2-jaarlijks of op afroep? Op 
afroep lijkt makkelijkst. 
 
Er werd vorig OC ook budget toegekend aan Zorgklas. Is dit jaarlijks? Is dat nodig? 
 
Fluo-Hesjes 
 
Voor instappers: 

• vanaf 1ste leerjaar: gepersonaliseerd = OK 
• Kleuters = geen gepersonaliseerde -> algemeen gebruik van de school bij 

uitstappen. 
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3. ONDERTEKENING STATUTEN 2019-2020 
 
Verzekering oudercomite werd nagekeken. Daarin is geen opgave nodig van namen van 
leden oudercomite. Bij evenementen door oudercomite zijn alle deelnemenden 
verzekerd. 
 
4. PLANNING ACTIVITEITEN OC SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
OVERNAME KALENDER in ELK verslag?  
Enkele werkgroepen moeten nog worden gevormd / opgestart. Te bespreken in volgend 
OC. 
 
28/8/2019 Welkomstdag Latem & Twee Dreven 
02/09/2019 Start schooljaar 
05/10/2019 Dag van de leerkracht à maandag 07/10/2019 
17/10/2019 Grootouderfeest Latem 
19/10/2019 Halloween 
19/11/2019 grootouderfeest Twee Dreven 
14-15/12/2019 Kerstdorp Latem (co-organisatie met OC Deurle) 
16/01/2020 OC kaas- en wijnavond 
06/03/2020 Schoolquiz (co-organisatie met OC Deurle) 
28/03/2020 Lentefeest 
29/03/2020 Schatjes op de planken 
03/05/2020 1ste Communie 
16/05/2020 Schoolfeest 
23/05/20120 Plechtige communie om 17u 
 
 
5. INSTALLATIE WERKGROEPEN ACTIVITEITEN 
 
Zie kalender 
 
 
6. UPDATE HALLOWEEN 
 
Halloweenavond: 19/10/2019 
 
Werkgroep: Mathieu D., Sophie H., Siska R., Tessa VB, Evelyne D., Charlotte L., Hilala  
Vanuit werkgroep: 

• Werklijsten te verspreiden. 
• Wisselgeld te voorzien aan buitenbar 
• Inschrijving vrij vlot 

 
Dreigt echter niet door te gaan door te weinig engagement van ouders (vooral 
schrikposten te kort). Dit enkel met scoutsleiding en net-afgestuurden (13jaar) 
organiseren lijkt moeilijk. 
 
Algemene concescus: HALLOWEENTOCHT MOET DOOR KUNNEN GAAN. 
Daarom volgende: 

• laatste oproep (brief vanuit directie) om hulp van ouders 
• leerkrachten zullen dan toch meehelpen, ondanks drukte doorlichting 
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7. UPDATE GROOTOUDERFEESTEN 
 
Voor dit jaar alles OK volgens Natasja. 
Wel is dit het laatste jaar voor Natasja, opvolging gezocht dus voor schooljaar 20-21! 

• Jonas zal dit doen voor de hoofdschool en loopt dit jaar al mee 
• Jolien ziet dit zitten voor 2 dreven. Datum (ifv vrije dag) volgend jaar te bekijken. 

 
 
8. TOEGANGSPOORTEN - SCHOOLINFRASTRUCTUUR 
 
Ifv geplande bouwwerken werden heel wat van deze werken vooruit geschoven, doch 
verbouwing (kant burgemeesterstraat) lijkt minstens nog 4 jaar weg te zijn. 
Daarom stelt OC voor om toch “kleine aanpassingen” mogelijk te maken ter verbetering 
van veiligheid. (evt. via budget OC): 

• Drukknop elektrische poort verhogen (prijs op te vragen bij Segaf) 
• Magneetslot te plaatsen op groen poortje (doorgang aan toiletten) – prijs op te 

vragen 
• Latemstraat: vooral daar de discipline in acht proberen nemen om poort zo veel 

mogelijk gesloten te houden tussen 8u30 en 15u30. 
• Door verbouwing aan Bib kunnen aan deze poorten ook slechts beperkte kosten 

worden gedaan. 
•  

Algemeen is er wel de vraag te stellen: is er echt nood aan aanpassing? Zijn we niet al 
té controlerend? 
 
9. REGISTRATIE OPVANG 
 
Is er een mogelijkheid om kinderen echt FYSIEK af te melden? Aftekenen? Digitaal? 
Digitaal zou enkele voordelen met zich mee brengen: 

• Koppeling aan factuur mogelijk? 
• Scan barcode start en einde (voor en na de studie)? 
• Directie zal navraag doen of dit kan via huidig informatica-pakket INFORMAT + 

prijs hiertoe opvragen 
 

10. KERSTDORP 
 
Terug in oude brouwerij. 
Werkgroep aan te vullen met Steve Heyndrickx: opstart binnenkort 
Siska en Viola doen ook nog de vuurwijn. 
Contactpersoon vanuit OC Deurle? 
Opkuis op zondag meestal volk genoeg. 
 
Volgend OC op te nemen en opstart te bespreken. 
 
11. WARMSTE WEEK 2019 
 
Aangegeven door Saartje op duidelijke vraag van meerdere kinderen. 
Idee: verkoop van 2de hands speelgoed type rommelmarkt in de Sporthal. 
Vraag hierbij is: 

• Kunnen we dit extra evenement/engagement erbij nemen vanuit de school en het 
OC? 
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• Wordt dit enkel gedragen door de gemeenteschool of trekken we dit open naar 
alle scholen in  Latem-Deurle? 
 

Vanuit de directie (en na uitleg bij aanvulling ook het OC) ligt het moeilijk om bij te 
springen in een evenement dat onder enige media-hype valt. 
Het lijkt daarom beter om ergens zelf een actie op poten te zetten om kinderen enigszins 
te sensibiliseren rond “kansarmen, minder bedeelden, goede doelen,…” Dit zou beter 
kunnen gekaderd worden binnen de lessen, sinterklaasperiode,… 
 
We denken daarbij aan CAW Gent, Babynest, Moeders voor Moeders, Vertrouwenshuis 
Christophe zoekt enkele contactgegevens daarvan op en legt hierbij eerste contacten. 
 
12. REKENINGSTAND 
(wordt informatief meegegeven iedere OC-vergadering) 
 
13. TAFELRONDE 

• Fit- en gezondweek is doorgegaan met ontbijt traktatie op 23/9 van OC (kost +/-
160€) 

• Veggieweek – daarin wordt Workshop EVA veggie koken gegeven voor 4de 
leerjaar – OC komt hiervoor tussen in kost 250€ 

• Data bosklassen (leerjaar 3-4) liggen vast en zijn “anders dan anders” – dit door 
dubbele boeking vanuit de locatie = laatste week schooljaar 

• Contactlijst van leden OC is nog verder aan te vullen, samen met de pagina op de 
website. Daarom graag doorgeven van juiste contactgegevens, gsm en knappe 
foto 

• Siska: 
o vraagt nog hulp voor opbouw halloween in de zaal Za. Namiddag 13-17u 

(Christophe, Jonas en Steve kunnen helpen) 
o Siska: materiaal aanvraag bij provincie is ok. 
o Mogelijkheid tot aankoop van zwarte hoezen voor partytafels (4st.)? 
o Mogelijkheid tot aankoop van enkele nepkaarsen? 

• Ilse geeft mee dat er vanuit de gemeente een avond doorgaat ivm “stress bij 
kinderen” op do. 17/10 in de Vierschaar. Inschrijven op voorhand niet nodig. 

 
 
We sluiten de vergadering om 21u58 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 14 NOVEMBER 2019 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Peter Van de Velde 
Voor verslag 


