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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 19/05/2015 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, KATRIEN DEBAENST, KOEN 
SCHEPENS, WERNER DE KEYZER, SIMON VAN 

HOOLAND, SISKA RONDELEZ, MICHEL SANTENS, 
ANNE DUIJSENS, JANTINA DE VYLDER, MICHEL 
CUYPERS, STIJN HANSSENS, CHRISTOPHE 
GARNIER, DIRECTRICE ELS, JUF KATLIJN 

 
 
VERONTSCHULDIGD: SASKIA PEELMAN, IRIS KYLE-LEINHASE, STEPHANIE 

DEVOS, CHARLOTTE DIERCKX, ELS HULSELMANS, 
MARIE MELIS, CHARLOTTE LECLUYSE, BENJAMIN 
BRACKE 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering   20.30 – 20.45 

 Evaluatie ‘Schatjes op de planken’  20.45 – 20.55 

 Werkgroep ‘Schoolfeest’    20.55 – 21.05 

 Schoolbal    ’  21.05 – 21.15 

 Etentje OC      21.15 – 21.20 

 Info Schoolbestuur / Schoolraad    21.20 – 21.30 

 Tafelronde       21.30 – 21.40 

 
 
  

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 
 
Het verslag van het oudercomité van 19 maart 2015 werd goedgekeurd. 
 
Nieuw OC-lid 
 
Christophe Garnier wordt verwelkomd als nieuw OC-lid. 
 
Gereedschapskist 
 
De automatische nietjesmachine en gereedschapskist werden aangekocht. 
 
Kleutertoiletjes 
 
Filip C. heeft tijdens de paasvakantie linoleum in de kleutertoiletjes geplaatst. 
 
Schuifdeur 
 
De schuifdeur aan de kleuterturnzaal werd hersteld. 
 
Bakken verloren voorwerpen 
 
De bakken werden aangekocht en worden goed gebruikt. 
 
Nieuwe penningmeester 
 
Wim Kuilboer (man van Marie Melis) wordt vanaf volgend schooljaar de nieuwe 
penningmeester. Het OC wenst Iris nu reeds te bedanken voor het vele werk van de 
afgelopen jaren. 
 
Foto’s website: 
 
Er ontbreken nog foto’s van Koen, Jantina & Saskia. Deze mogen nog steeds 
doorgemaild worden. 
 
AED-toestel: 
 
De plaatsing van een AED-toestel werd reeds mondeling met de schepen 
besproken. Er werd ook een meer formele mail gestuurd maar er werd nog geen 
concreet antwoord ontvangen. 
 
Dit punt zal worden besproken in college 
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2. Evaluatie ‘Schatjes op de planken’ 
 
Het OC wenst de leden van de werkgroep, de leerkrachten en de vele medewerkers 
te bedanken. Het was een natte, maar niettemin zeer geslaagde editie. 
 
Er werd nog geen formele evaluatievergadering gehouden. 
 
De opbrengst ligt (ondanks het slechte weer) in dezelfde grootorde van de 
voorgaande jaren. 
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’ 
 
Het schoolfeest nadert en de werkgroep zit in de laatste rechte lijn. 
Filip doet een oproep om de werklijst in de gaten te houden en vraagt de OC-leden 
hier en daar in te springen tijdens de shiften die moeilijk ingevuld raken. 
 
We zijn eveneens nog op zoek naar 2 afwassers (tegen betaling). 
 
Als kinderBBQ wordt voor worst geopteerd (ipv balletjes in tomatensaus). 
 
 
4. SCHOOLBAL / SUMMER KICK-OFF 
 
De Summer Kick-off zal onder voorbehoud plaatsvinden in het vernieuwde club 
house van FC Latem op zaterdag 27 juni 2015. 
 
De raad van bestuur van FC Latem vergadert morgenavond over dit punt. 
 
 
5. ETENTJE OC 
 
Indien het schoolbal plaatsvindt, wordt er geopteerd om het OC-etentje dit jaar over 
te slaan. 
 
6. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Geen meldingen 
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7. TAFELRONDE 
 
PMD-zak 
 
Siska laat weten dat de grote PDM-zak aan het fietsrek soms wel heel erg in de weg 
ligt. 
 
Lentefeest 
 
Er wordt nog hulp gezocht om te helpen tijdens receptie nav het Lentefeest op 
zondag 31 mei tussen 11u en 13u. Filip zal nog een mail uitsturen. 
 
Michel Santens laat weten dat de brief voor de ouders nogal onduidelijk is en redelijk 
laat werd meegegeven. Directrice Els zal dit nagaan en verduidelijken. 
 
Poort Burgemeesterstraat 
 
Michel Santens laat weten dat de poort langs de kant van de Burgemeesterstraat 
moeilijk te sluiten is en vraagt of die wel nodig is. 
 
Directrice Els laat weten dat die poort er is om te vermijden dat de kinderen achter 
de fietsrekken spelen. 
 
De poort wordt trouwens jaarlijks hersteld. 
 
Twee Dreven 
 
Christophe laat weten dat de speelberg op Twee Dreven aan renovatie toe is. Het 
OC zal kijken hoe dit kan gebeuren (eventueel via de gemeente). 
 
Christophe had ook graag gezien dat de Twee Dreven eenrichtingsverkeer zou 
worden en/of wordt voorzien van een fietspad / voetpad. Dit is iets dat hij zal 
opnemen met de schepen van verkeer (P. Draulans). 
 
De afdeling TD heeft 5 parasols gekregen en vraagt het OC om 5 parasolvoetjes te 
kopen (35€). Het OC stemt hier graag mee in. 
 
Toelage 2016 
 
Het gemeentebestuur heeft laten weten dat de toelage volgend schooljaar dezelfde 
blijft. Gelieve creatieve ideeën door te mailen naar Filip. 
 
Veggie op school 
 
De milieuraad heeft een nieuwe werkgroep opgericht rond ‘Veggie’ en vraagt een 
aantal vertegenwoordigers van de school om hierin te participeren. Anne Duijsens 
en Titia Willems engageren zich hiertoe. 
 
Kwis 
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Samen met het OC van Deurle zal volgend jaar (februari / maart) een kwis worden 
georganiseerd. Directrice Els zal bij de opmaak van de kalender een meest 
geschikte datum voorstellen. 
 
Frietjesdag 
 
De frietjesdag zou plaatsvinden op maandag 29 juni. Er werden 2 voorstellen 
ontvangen. Koen zal nog eens verifiëren bij zijn contacten voor een beter voorstel.  
Het OC zal de kosten dragen. Filip zal het praktisch regelen. Stijn wil komen helpen 
indien nodig. 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 18 juni 2015 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
Filip Christiaens (ad interim) 
Voor verslag 


