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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 10/03/2016 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, KATRIEN DEBAENST, JANTINA 

DE VYLDER, WERNER DE KEYZER, STIJN 
HANSSENS, NATASJA RUITER, SISKA RONDELEZ, 
MICHEL CUYPERS, STEVE HEINDRYCKX, 
DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, DIRECTRICE ELS 
HAUTEKEETE, JUF SYLVIE, JUF VALÉRIE, 
CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, IRIS KYLE-LEINHASE, MICHEL 

SANTENS, STEPHANIE DEVOS, MARIE MELIS, SIMON 
VAN HOOLAND, BENJAMIN BRACKE, KOEN 
SCHEPENS, CHRISTOPHE GARNIER, ANNE 
DUIJSENS, ELS HULSELMANS, PIETER 
VANDERHEYDEN 

 
 
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’    20.10 – 21.15 

 Summer Kick-Off     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 4 februari 2016 werd goedgekeurd. 
 
Paaltje Twee Dreven 
 
Paaltje bij Twee Dreven staat er. 
 
Gordijnen 2de lj. 
 
De gordijnen in de klas van het 2de leerjaar hangen er. Filip C. zorgt voor bedanking 
Leen. 
 
Fluo-hesjes 
 
De gecorrigeerde fluo-hesjes nog steeds niet ontvangen! 
Werner heeft navraag gedaan bij EMF, Astene: 2,5 € / st. + BTW (i.p.v. 1,5 € / st.).  
OC besluit om ook de gecorrigeerde hesjes te laten maken wanneer de oplage voor 
volgend schooljaar wordt doorgegeven bij EMF.  
 
Studie 1ste leerjaar 
 
De verkorte studie voor het 1ste leerjaar is in voege. 
 
Veggiedag 
 
De leerlingen van het 4de leerjaar nemen deel aan het vegetarisch project op 14 
maart 2016 en worden bijgestaan door juf An, Ann Otten en Natasja Ruiter. 
 
Luizen 
 
De mail betreft het behandelen van de luizen werd uitgestuurd voor de 
krokusvakantie. Dit heeft blijkbaar effect gehad en het luizenprobleem zou 
momenteel onder controle zijn. 
 
 
2. QUIZ: EVALUATIE 
 
De eerste editie was een succes: er waren 14 teams ingeschreven. 
Het OC heeft enkel positieve reacties opgevangen.  
Eventueel voor de groep die laatst geëindigd is geen cadeautje voorzien, misschien 
wel voor het middelste team. 
Het bracht het OC Latem een netto-inkomst van 100 € op. De quiz is voor herhaling 
vatbaar en Katja Retsin is bereid opnieuw te presenteren.  
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’ 
 
Nog enkele open plaatsen op de werklijst. De voorbereiding is volop bezig. 
De workshops zijn in thema van de olympische spelen. 
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Meester Kevin zal in de turnlessen ook nog een warme oproep lanceren. 
Verder is het concept hetzelfde gebleven: frietjes/hot dogs, taart/koffie, bingo etc. 
 
 
4. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’ 
 
Het thema voor het schoolfeest is: “Wild van water”. De logistieke voorbereidingen 
zijn begonnen. Eerste brainstormvergadering zal plaatsvinden op donderdag 17 
maart 2016. 
 
 
5. SUMMER KICK-OFF 
 
Summer kick-off zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni 2016. 
Het is de bedoeling om vanaf nu veel publiciteit te maken. Directrice Els zal nog een 
save-the-date uitsturen en Isabelle Dierckxsens (24Seven) vragen om dringend flyer 
aan te passen. 
We zouden opnieuw dezelfde DJ als vorig jaar vragen. 
 
 
6. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
De schoolraad heeft plaatsgevonden op maandag 7 maart 2016: intrede van Filip C. 
Verder geen speciale mededelingen. 
 
Er zijn in totaal 37 nieuwe leerlingen bijgekomen op onze school. 
 
Door een administratieve herstructurering (splitsing administratief niveau Latem / 
Deurle) kan de school op zoek naar 2 halftijdse directies die de huidige Directrice Els 
pedagogisch zullen ondersteunen. De hoop is om voor het einde van dit schooljaar 
de selectieprocedure af te ronden. 
 
 
7. TAFELRONDE 
 
Boterhammen lunch 
 
Natasja Ruiter merkte op dat er nogal wat leerlingen snoep meekrijgen in hun 
brooddoos. Directrice Els zal dit overleggen in een teamvergadering en maatregelen 
nemen. 
 
Vuilnis 
 
Benjamin Bracke merkte op dat er nogal wat vuilnis kan liggen (papiertjes, stukken 
verpakking van koeken, fruitresten, etc.) bij de schoolingang aan de 
Burgemeesterstraat. Directrice Els denkt dat het vogels zijn.  
Directrice Els ging navragen of de gemeente een vuilnisbakje (openbaar domein) 
zou kunnen plaatsen bij de schoolpoort.  
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Bak verloren voorwerpen 
 
Filip C. ging nakijken voor het aankopen van steviger alternatief voor de plastieken 
bakken. 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 14 APRIL 2016 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


