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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 12/12/2019 
 
AANWEZIGEN 
 
JUF ANN 
JUF STEFANIE 
JUF MISKA 
DIR. ILSE 
MATTHIEU DARDENNE 
EVELYNE DESMET 
NATASJA RUITER 
TESSA VAN BOUCHAUTE 

STEVE HEINDRYCKX 
SISKA RONDELEZ 
PETER VAN DE VELDE 
CHARLOTTE LECLUYSE 
ERIKA VAN DEN HAUWE 
SOPHIE HELLEBAUT 
JOLIEN VANDERGHOTE 
 

 
VERONTSCHULDIGD 
 
VERONIQUE VAN LAERE 
CHRISTOPHE GARNIER 
 

FILIP CHRISTIAENS 
STIJN HANSSENS 

 
AGENDA: 
 
 

• Welkom aan alle aanwezigen   20.30 – 20.35 
• Overlopen verslag OC 14/11/2019   20.35 – 20.55 
• Overlopen Kerstdorp: TO DO’s?   20.55 – 21.10 
• Vraag van de school: verlichting zebrapad 21.10 – 21.15 
• Tafelronde      21.15 – 21.30 

  

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 
 
Ondervoorzitter Matthieu Dardenne zal vanaf nu taak van voorzitter van Christophe 
overnemen. Het “bestuurs”-trio blijft ongewijzigd, enkel de “officiele titel” komt bij 
Matthieu. 
 
2. Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 14 November 2019 werd bij deze goedgekeurd. 
Enkel correctie door te voeren mbt punt 8: afstand in vogelvlucht klopt niet, men houdt 
rekening met wandelafstand tot de school. 
 
3. PLANNING ACTIVITEITEN OC SCHOOLJAAR 2019-2020 
 
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 
 
 
4. KERSTDORP 
 
14-15/12/2019 
 
Vanuit werkgroep: 

• Opbouw is in gang geschoten: 
• Inladen gerief vanavond, Brouwer OK, Kassa’s OK 
• Morgen vanaf 16u klaar zetten, drank koud steken, … 
• Werklijst +/- OK, enkel nog zondag 15-19u nog wel op te lossen. 
• Gaat nog even rond en is zo goed als vol, dankzij extra inspanning van Charlotte 

en rest aanwezige OC-leden, waarvoor dank. 
• Mogelijks computer te voorzien voor Ppt? ok 

 
Vanuit OC: 

• Opkuis kan vanaf nu productief gebeuren, dit met georganiseerde kelder en kast 
OC 

• Bv. verlengsnoeren en verdeeldozen die werden gekocht voor Halloween al niet 
meer terug te vinden. 

• Opruimen moet dus vanaf nu anders kunnen 
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5. KAAS- EN WIJNAVOND 
• 16/01/2020 
• Ook de verjaardag van Matthieu én Filip! 
• Volop bezig met voorbereidingen (Evelyne en Peter) :  navraag te doen bij Filip 

wat en hoe juist met de bestellingen / hoeveelheden 
• Nieuwe kaasboetiek “la Fromagerie” in Latem uit te proberen + vleesschotels 

vragen 
• Def. locatie =  Oude brouwerij 
• Uitnodiging en vraag om te bevestigen wordt uitgestuurd in de kerstvakantie. 

 
6. SCHATJES OP DE PLANKEN 

• Vergadering werkgroep aanstaande vrijdag middag 
• Werkgroep: def. Jolien, Evelyne, Veronique (dag zelf), Natasja, evt. nog Charlotte 

Van Daele? 
 
7. LENTEFEEST 

• Zelfde weekend als Schatjes op de planken 
• Misschien moeten we hiervoor echt op zoek naar een ander concept ipv receptie. 

Bv. soort expo 
• Best werkgroep hiervoor op te starten? Ifv mogelijks nieuw concept. 

 
8. SCHOOLFEEST 

• Trekker voor de organisatie ervan nog te zoeken. Misschien best iemand uit het 
BestuursTrio? 

• Sowieso best vragen aan Filip om nog 1 jaar “dubbel” te lopen ifv vlotte 
overdracht? 

 
9. REKENINGSTAND 
(wordt informatief meegegeven iedere OC-vergadering) – doch niet op te nemen in verslagen 
 
10. VANUIT DE SCHOOL 

 
• Mogelijks verlichting voor zebrapaden (zwaailichten) bij aan te kopen? OK voor 

OC. Peter zal bestellen bij Heyerick en bezorgen op school. Factuur aan Tessa. 
• Dotaties voor leerkrachten nog niet verdeeld – Tessa doet het nodige en die 

komen er ASAP aan. 
• Sint en Pieten waren van buiten de school, daarom gaf OC bonnen voor d’ Ouwe 

Hoeve aan hen. 
• Sint en Pieten blijven moeilijk om te vinden, daarom oproep zeker op tijd te 

lanceren. 
•  Voorstel ook om 6de leerjaar als hulppieten te laten meehelpen en daardoor hele 

project voor te bereiden 
• Ilse vraagt om pakket “Krullebol” (bestaande uit 42 spelborden) aan te kopen voor 

zorg in kleuterklas. Aanleren schrijfmethodiek en fijne motoriek. OK 
• Gemeentebudget voor 2017 ok voor OC? Afhankelijk van Budget want niet 

meegegeven 
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11. ALGEMENE PUNTEN: 

 
• Financieel: uitgaven zakken, inkomsten halloween waren goed, opbrengsten 

Kerstdorp worden ook goed verwacht 
• Blijft moeilijk om buiten het OC volk te vinden om te helpen op evenementen. Idee 

om ook grootouders in te schakelen is dan misschien niet zo ok. 
• Samenwerking en evenwichtige deelname in evenementen OC Latem én Deurle 

lijkt soms wat moeilijk te lopen. Vermoedelijk moeten we hiermee sowieso aan de 
slag, daar Deurle momenteel slechts ongeveer 5 “actieve” leden. 

 
12. TAFELRONDE 

• Charlotte wenst nog enkele bakken bij te kopen voor reorganisatie kelder = OK 
• Sophie vraagt of uren Eerste Communies gekend zijn: Ja, 3mei2020 – 9u30 
• Evelyne vraagt om mogelijks verslag al vroeger door te sturen ipv gelijk met 

uitnodiging. Vanaf OC Februari zal dat door Secretaris Peter zo worden getracht 
+/- 10 dagen na vergadering door te sturen naar bestuurstrio voor nalezing en 
verdere verspreiding. 

• Natasja: 1 meisjestoilet kapot + slotjes te controleren. Wordt doorgegeven 
• Tessa: vraag omtrent uitblijven factuur navullingen ontgeurders? Blijken toch 

langer mee te gaan dan initieel ingeschat 
• Opvolging geweest tov gemeld punt uit vorige vergadering mbt “Tik-Tok-

incidenten”? Jawel, Els is hiervoor in de klas geweest en dit duidelijk gesteld. 
 
We sluiten de vergadering om 21u39 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

KAAS-en WIJNAVOND 16 JANUARI 2020 om 19u30 
 

DONDERDAG 13 FEBRUARI 2020 om 19u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Peter Van de Velde 
Voor verslag 


