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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 10/09/2015 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, IRIS KYLE-LEINHASE, WERNER 
DE KEYZER, STEPHANIE DEVOS, SIMON VAN 
HOOLAND, JANTINA DE VYLDER, BENJAMIN 
BRACKE, STIJN HANSSENS, KOEN SCHEPENS, 
CHRISTOPHE GARNIER, NATASJA RUITER, 
DOMINIQUE VAN den PUTTE, STEVE HEYNDRICKX, 
JUF CLAUDIA, DIRECTRICE ELS, CHARLOTTE 
LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, KATRIEN DEBAENST, MICHEL 

SANTENS, MICHEL CUYPERS, ANNE DUIJSENS, 
SISKA RONDELEZ, MARIE MELIS, ELS HULSELMANS, 
PIETER VANDERHEYDEN 

 
 
AGENDA: 
 

 Welkom aan alle aanwezigen - ledenlijst 20.30 – 20.45  

 Evaluatie start schooljaar 2015-2016  20.45 – 20.55 

 Installatie werkgroepen    20.55 – 21.15 

 “Veilig naar school” hesjes en wedstrijd  21.15 – 21.25 

 Verkoopactie(s)     21.25 – 21.35 

 Investeringen OC schooljaar 2015-2016 21.35 – 21.45 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.45 – 21.55 

 Tafelronde       21.55 – 22.15 
 
 
  

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 
 
Welkomstwoord van onze voorzitter Filip Christiaens en voorstelling van (nieuwe) 
OC-leden. 
 
Foto’s OC website 
 
(Nieuwe) OC-leden mogen hun foto voor op de website doorsturen naar Filip 
(christiaens.filip@gmail.com). 
 
Saskia Peelman 
 
Saskia Peelman verlaat het oudercomité. Dank voor haar jarenlange inzet. 
 
Quiz 
 
Correctie vorig verslag: de nieuwe quiz-activiteit zal doorgaan op zaterdag 27 
februari 2016. De Vierschaar werd reeds vastgelegd. 
 
Frietjesdag 
 
Wegens positievere reacties zouden we overwegen dezelfde frietmobiel als in 
Deurle laten komen (www.baveco.be) (indien niet genomen door OC Deurle!).  
 
 
2. EVALUATIE START SCHOOLJAAR 2015 - 2016 
 
Welkomstdag 26/8/2015 
 
Zowel op de hoofdschool als op Twee Dreven was de opkomst in lijn van vorige 
jaren. Volgend jaar zal de welkomstdag opnieuw georganiseerd worden tijdens een 
weekdag. 
 
Er dienen wel iets meer chips en fruitsapjes te worden voorzien. 
 
Start schooljaar 1/9/2015 
 
De koffie, de rode loper en de muzikale noot op de 1ste dag van het nieuwe 
schooljaar werd door velen geapprecieerd. 
 
Filip C. zal nakijken of er subsidies voor het bandje van de gemeente verkregen 
kunnen worden, desnoods via de dotaties (cultuur op school). 
 
  

mailto:christiaens.filip@gmail.com
http://www.baveco.be/
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3. INSTALLATIE WERKGROEPEN 
 
 
Halloween 24/10/2015 Iris Kyle-Leinhase, Filip Christiaens, Katrien 

Debaenst, Marie Melis 
 
De uitnodiging voor Halloween staat reeds op de website. 
 
Voorbereidingen zijn in volle gang. Er worden nog vrijwilligers gezocht om een 3 à 4-
tal schrikposten te bemannen. 
 
Grootouderfeest 17/11/2015 Twee Dreven Juffen & Natasja Ruiter 

 19/11/2015 Latem Natasja Ruiter 
 
Kerstdorp 12-13/12/2015 Iris Kyle-Leinhase, Filip Christiaens, 

Charlotte Lecluyse + David Cloet, OC Deurle 
 
Quiz 27/02/2016 Filip Christiaens, Jantina De Vylder + David 

Cloet en Marc Faure, OC Deurle 
 
Schatjes op de planken 20/03/2016 Juf Sylvie, Juf Valérie, Natasja Ruiter, 

Charlotte Dierckx, Kelly Neirynck, Filip 
Christiaens, Charlotte Lecluyse,  

 
Schoolfeest 28/05/2016 Filip Christiaens, Annick Vandeputte, Jan 

Hellebaut, Isabelle Dierckxsens, Natasja 
Ruiter, Giovanni Naessens, Ann Otten, 
Sophie de Breyne 

 
Sumer Kick-off 25/06/2016 Isabelle Dierckxsens (24Seven), Katrien 

Debaenst 
 
De vorige editie (27/6/2015) was ondanks de mindere opkomst een succes.  
In samenwerking met Isabelle Dierckxsens (24Seven) zouden we het schoolbal 
(“Sumer Kick-off”) opnieuw organiseren op 25 juni 2016 in FC Latem. 
 
Datum van volgende editie Sumer Kick-off zou op de website geplaatst moeten 
worden. 
 
Directrice Els formaliseert dit met 24Seven en FC Latem. 
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4. “VEILIG NAAR SCHOOL” hesjes en wedstrijd 
 
Hesjes voor het 1ste leerjaar: 
 
Directrice Els ging nakijken of er nieuwe fluohesjes voor het 1ste leerjaar moeten 
besteld worden.  
 
Werner informeert voor het personaliseren. 
 
Wedstrijd 
 
Ook dit schooljaar kiest het OC om aan de hand van onverwachte steekproeven 
(vertrek turnles) de kinderen met hesjes te tellen. De klas die bij de steekproeven 
procentueel het best vertegenwoordigd is met het dragen van de fluohesjes, krijgt 
opnieuw 15 minuten extra speeltijd krijgt met het spelmateriaal uit de spelotheek. 
 
 
5. VERKOOPACTIE 
 
Het 6de leerjaar zal ook dit jaar de chocoladeverkoop voor haar rekening nemen. 
 
Dominique Van den Putte ging even nakijken bij haar connecties of de aankoop van 
de chocoladeproducten goedkoper zou kunnen en/of alternatieven 
bekijken/aanbieden. 
 
 
6. INVESTERINGEN OC schooljaar 2015-2016 
 
Dotaties aan de leerkrachten door het OC: 
 
Principe van de dotaties aan de leerkrachten blijven behouden, nl.:  
75 € / klas + bedrag volgens aantal leerlingen. 
Kleuterjuffen krijgen er nog 50 € bovenop. Aan de leerkrachten om te beslissen 
waarvoor ze dit bedrag gebruiken.  
Het OC verwacht wel van de leerkrachten om de uitgaven te verantwoorden aan de 
hand van onkostennota's.  
 
Het budget varieert tussen 150 € - 200 € per leerkracht. 
 
Indien op het einde van het schooljaar zou blijken dat één of meerdere dotaties 
niet/niet volledig zijn opgebruikt, is het de bedoeling dat dit geld in een ‘spaarpot’ 
wordt gestoken. Dat geld kan dan het daaropvolgende schooljaar gebruikt worden 
voor de aankoop van materiaal voor het schoolfeest. 
 
Bee-bot 
 
Het voorstel voor de aankoop van 2 pakketten (hoofdschool / Twee Dreven) met de 
toelage 2015-2016 werd reeds goedgekeurd (graag zie verslag 18/6/2015). Het 
pakket wordt uitgebreid naar een totale waarde van 431,60€. Juf Katlijn doet het 
nodige voor de bestelling. 
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Een aantal andere ideeën worden tegen volgende vergadering geformaliseerd door 
directrice Els: 
 

Loopfietsen & brommertjes 
 
Voetbaldoelen speelplaats 
 
Speelhuisje 
 
Steve Heindryckx zal zijn speelhuisje schenken aan school. Waarvoor dank. 
 
Zonnewering 2de leerjaar 
 

 
7. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Wissel schoolraad 
 
Saskia Peelman verlaat de schoolraad1. Filip Christiaens zal deze plaats nu 
vertegenwoordigen.  
 
 
8. TAFELRONDE 
 
Catering 
 
Simon van Hooland had negatieve opmerkingen opgevangen over de nieuwe 
schoolcateraar. Directrice Els weerlegde dit. Kinderen eten opmerkelijk beter en 
smakelijker. 
 
Communicatie school – ouders 
 
Stijn Hanssens vond dat communiceren zowel per e-mail als per brief te veel was.  
 
Directrice Els bevestigde dat er in de toekomst meer via e-mail zal gecommuniceerd 
worden en de papieren versie zal langzaam worden afgebouwd.  
 
Parkeerproblemen Burgemeesterstraat 
 
Natasja meldde dat er ‘s ochtends nog steeds parkeerprobleemen zijn, vb. links 
parkeren van de straat. 
 
Filip C. zal opnieuw informeren bij Schepen van Mobiliteit, Peter Draulans, of er al 
meer uitsluitsel is omtrent het veranderen van de situatie in de Burgemeesterstraat 
naar een eenrichtingsverkeer.  
 

                                                 
1
 Schoolraad: voor de geleding van de ouders binnen de schoolraad, zetelen de volgende drie 

vertegenwoordigers: Mevr Ann Peuteman, dhr Michel Van de Veegaete en dhr. Filip Christiaens. 
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GBS Solidair 
 
N.a.v. GBS Solidair, inzamelen goederen voor politieke vluchtelingen en 
oorlogsvluchtelingen, zoekt het OC leden die in week van 14/9 – 18/9 tussen 8u en 
8u30 deze goederen in ontvangst willen nemen. 
 
Filip C., Christophe Garnier en Charlotte Lecluyse zullen deze goederen zaterdag 
naar Sociaal Huis brengen op zaterdag 19/9/2015. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 8 OKTOBER 2015 OM 20U30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


