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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 28/03/2019 

 
AANWEZIGEN 
 

FILIP CHRISTIAENS 
MICHEL DUTORDOIR 
PETRA DEBUSSCHER 

CHRISTOPHE GARNIER 

STIJN HANSSENS 

STEVE HEINDRYCKX 

 

PETER VAN DE VELDE 

ERICA VAN DEN HAUWE 

JUF SYLVIE 

JUF CLAUDIA 

JUF ILSE 

CHARLOTTE LECLUYSE 

 

 
VERONTSCHULDIGD 
 

BENJAMIN BRACKE 

MICHEL CUYPERS 

MATTHIEU DARDENNE 

WERNER DE KEYZER 

JANTINA DE VYLDER 

EVELYNE DESMET 

STEPHANIE DEVOS 

ANNE DUIJSENS 
SAARTJE HOLLEMAERT 
NATASJA RUITER  

KATRIEN POTUMS 

KATJA RETSIN 

SISKA RONDELEZ 

TESSA VAN BOUCHAUTE 

SYLVIE VAN DE REVIERE 

DOMINIQUE VAN DEN PUTTE 

SIMON VAN HOOLAND 

VÉRONIQUE VAN LAERE 
PIETER VANDERHEYDEN 
SOPHIE HELLEBAUT 

 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering 20.30 – 20.45 

• Quiz: evaluatie 20.45 – 20.55 

• Werkgroep ‘Schatjes op de Planken’ 20.55 – 21.10 

• Werkgroep ‘Schoolfeest’ 21.10 – 21.15 

• Info Schoolbestuur / Schoolraad 21.15 – 21.20 

• Tafelronde 21.20 – 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. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 21 februari 2019 werd goedgekeurd. 
 
Kerstmarkt 
 
De kerstmarkt bracht een opbrengst op die in de lijn lag mag met vorige jaren. 
 
2. QUIZ: EVALUATIE 
 
Met 20 ingeschreven ploegen werd dit opnieuw een geslaagde editie. 
 
- Proefronde behouden, alsook vb. de krantenronde 
- De quiz werd soms te moeilijk, te onsamenhangend bevonden. 
- De opkuis was niet voldoende 
 
Werkpunten 
 

- Vroegere samenkomst van de werkgroep; 
- Meer hulp voor de quizvoorbereiding nodig!; 
- Op de werklijst: min. 4 personen voor opkuis achteraf 
- Op zoek naar een meer actuelere quiz. Kopen?  

Suggestie Peter: eventueel muziek-quiz kopen via bevriende DJ. Peter vraagt prijs 
op. 

 
 
3. WERKGROEP ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’ 
 
Er zijn nog een paar gaten in de werklijst op te vullen.  
Het draaiboek is verder goed uitgewerkt. 
Opgepast, aanpassing naar zomeruur! 
 
 
4. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST” 
 
Schoolfeest: 11 mei 2019 
 
1ste Vergadering is achter de rug en het thema wordt verder uitgewerkt in de werkgroep. 
De cameraman is geregeld. 
 
Voor het thema “Dansen rond de wereld” doet men een oproep om zoveel mogelijk 
postkaartjes te verzamelen.  
 
De werklijst zal na de paasvakantie uitgestuurd worden.  
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5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
De resultaten van de tevredenheidsenquête zijn verzameld en de uitkomst hiervan zal 
binnenkort gecommuniceerd worden. Het doel: peilen wat leeft bij de ouders, wat zijn de 
werkpunten. Alle punten i.v.m. de schoolinfrastructuur worden doorgespeeld aan het 
gemeentebestuur. 
 
 
6. TAFELRONDE 
 
BiB-BoX 
 
De BiB-BoX is een set boeken voor de klasbib op AVI-niveau en oefeningen op bingel. 
Elk boek kan ook digitaal gelezen worden. De BiB-BoX is een leesset die bestaat uit 5 
verschillende boxen en elke box richt zijn op een bepaalde leeftijd en leesniveau. 
 
Het OC besluit om de dotatie van de gemeente te gebruiken om de BiB-BoXen aan te 
schaffen (1980 EUR). 
 
Schoolmaaltijden 
 
Er werd Sodexo gevraagd om iets maar variatie te brengen in de schoolmaaltijden.  
 
Er wordt ook bekeken of er voor een kleine prijsverhoging (0,70 €), een betere maaltijd 
of zelfs vegetarische maaltijd kan aangeboden worden. 
 
Fietsrekken 
 
De vraag voor nieuwe fietsrekken (voor bredere fietsbanden) werd aangekaart bij de 
gemeente. 
 
Speelplaats 
 
De erbarmelijke staat van de speelplaats met veel losliggende tegels werd besproken.  
Er is dringend nood aan een oplossing om ongelukken te voorkomen. Michel D. zal dit 
opnieuw melden bij de gemeente en staven met foto’s. 
 
Peter vraagt of er nieuws is van de analyse (audit gebouw) uitgevoerd door Arch & Teco. 
Ilse ging dit nakijken. 
 
Nieuwe werkgroep “Veiligheid” 
 
De school houdt een logboek bij van alle ongevallen en waar deze hebben 
plaatsgevonden. Onder leiding van Stijn H. zullen Michel, Filip, Steve, Christophe en 
Peter een veiligheidsrisico analyse op school doen.  
 
Picknicktafels 
 
De picknicktafels op de hoofdschool zijn niet meer in goede staat. We vragen aan Gino 
om dit even na te kijken. Michel D. vraagt alvast prijzen op bij Europlay voor het aankopen 
van degelijkere picknicktafels. 
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Parkeren Burgemeesterstraat 
 
Opnieuw kwam de parkeerproblematiek aan bod. Vooral het parkeren aan de linkerkant 
van de Burgemeesterstraat stoort veel mensen. 
 
Mogelijke oplossingen: 
 

- Rechtstreeks aanspreken 
- Kegels plaatsen 

 
Het OC vraagt het schoolbestuur om een schrijven te richten aan de gemeente om de 
verkeerssituatie opnieuw te bekijken. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 2 MEI 2019 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


