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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 4/5/2017 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, STEPHANIE DEVOS, WERNER 

DE KEYZER, STIJN HANSSENS, STEVE HEINDRYCKX, 
NATASJA RUITER, KATRIEN POTUMS, TESSA VAN 
BOUCHAUTE, DIRECTRICE ELS, JUF EVELYNE, JUF 
SOFIE, CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, KATRIEN DEBAENST, 

CHRISTOPHE GARNIER, SIMON VAN HOOLAND, KOEN 
SCHEPENS, BENJAMIN BRACKE, ANNE DUIJSENS, 
MICHEL CUYPERS, DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, 
SOPHIE HELLEBAUT, MARIE MELIS, SISKA 
RONDELEZ, KATJA RETSIN, PETER VAN DE VELDE, 
PIETER VANDERHEYDEN 

 
 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering  20.30 – 20.45 

• ‘Schatjes op de Planken’: evaluatie  20.45 – 20.55 

• Werkgroep ‘Schoolfeest’: stand van zaken  20.55 – 21.05 

• Summer Kick-off: stand van zaken  21.05 – 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 
 
Het verslag van het oudercomité van 16 maart 2017 werd goedgekeurd. 
 
OC-leden 
Het OC verwelkomt graag Tessa Van Bouchaute als nieuw lid. Zij zal ook de functie 
van penningmeester op zich nemen. 
 
Lentefeest 
We kunnen opnieuw spreken van een massale opkomst en een geslaagde receptie. 
Het OC dankt alle medewerkers. Misschien moet er gekeken worden om volgend 
jaar een beperking te stellen op het aantal mensen die per gezin deelnemen aan de 
receptie. 
 
Speeltuigen 
Het kunstgras rond de speeltuigen wordt afgewerkt. De kinderen zullen er ongeveer 
3 weken niet op kunnen lopen. Opening voorzien na het schoolfeest. 
 
Turnshorts 
De school is er niet happig om de verkoop van turnshorts te organiseren. Beter is 
een winkel in de buurt te contacteren die beter op de vraag kan inspelen. 
 
 
2.  ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’: EVALUATIE 
 
Het OC dankt Natasja Ruiter en de werkgroep voor de inzet en goede organisatie 
van ‘Schatjes op de Planken’. Ondanks een technisch mankement bij het bakken 
van de frietjes verliep alles vlot. Het disco-optreden van Raf Violi werd door iedereen 
gesmaakt en mag zeker voor volgend jaar opnieuw overwogen worden. Natasja 
stelde voor om volgend jaar een pin/badge te voorzien voor een betere 
herkenbaarheid van de helpende handen. 
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’: STAND VAN ZAKEN 
 
Filip C. laat de werklijst rondgaan. Dit jaar zijn de meeste uren goed ingevuld.  
OC-leden die nog kunnen helpen bij het knutselen worden verwacht bij Jan op 
vrijdag 5/5/2017 om 19u. 
 
Er wordt afgesproken dat er 2 verwarmingspaddenstoelen zullen worden aangekocht 
die eveneens bij andere activiteiten kunnen worden gebruikt. Filip C. doet hier het 
nodige voor. 
 
 
4. SUMMER KICK-OFF: STAND VAN ZAKEN 
 
Aangezien de voorziene datum (23/06/2017) zeer dichtbij is en de organisatie 
voorlopig te weinig concreet is, zal Filip C. met het OC Deurle en Christophe Garnier 
afstemmen of het nog opportuun is om dit jaar de kick-off te laten plaatsvinden. 
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Misschien is het beter om nu reeds van start te gaan met de organisatie voor 
volgend jaar en de datum reeds concreet in de kalender op te nemen. 
 
 
5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Niets speciaals te melden. De bestemming van de bibliotheek ligt nog steeds op 
tafel.  
 
Ook zal er in juni 2017 een vergadering plaatsvinden voor het bespreken van de 
lespakketten en lestijden.  
 
 
6. TAFELRONDE 
 
Verkeersproblematiek 
De leerlingen van het 5de leerjaar hebben tekeningen gemaakt die zullen aangereikt 
worden aan alle ouders.  
 
Fietsexamen 
Op 9 juni 2017 zal er een fietsexamen plaatsvinden voor de leerlingen van het 6de 
leerjaar. Deze leerlingen zullen individueel een fietstraject afleggen tussen 3 à 5 km. 
Dit in samenwerking met de politie.  
 
Gevraagd: OC-leden die bepaalde plaatsen kunnen bemannen op cruciale 
punten. 
 
Afwezigheid leerkracht 
Er was de vraag of er bij een afwezigheid van een leerkracht bij een langere periode, 
de school de ouders van de desbetreffende klas hiervan op de hoogte kon stellen 
(via een mailtje / briefje / nota in de agenda). Directrice Els zal hiermee rekening 
houden. 
 
Frietjesdag 
Aangezien de kinderen van de lagere school in Latem op schoolreis zijn tijdens de 
voorziene Frietjesdag, slaan we het dit jaar eens over.  
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 15 JUNI 2017 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


