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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 12/05/2016 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, WERNER DE KEYZER, 

STEPHANIE DEVOS, BENJAMIN BRACKE, NATASJA 
RUITER, SISKA RONDELEZ, KOEN SCHEPENS, 
STEVE HEINDRYCKX, CHRISTOPHE GARNIER, ANNE 
DUIJSENS, DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, SOPHIE 
HELLEBAUT, DIRECTRICE ELS HAUTEKEETE, JUF 
ANN-SOFIE, CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, IRIS KYLE-LEINHASE, 

KATRIEN DEBAENST, MICHEL SANTENS, JANTINA DE 
VYLDER, MARIE MELIS, SIMON VAN HOOLAND, STIJN 
HANSSENS, MICHEL CUYPERS, ELS HULSELMANS, 
PIETER VANDERHEYDEN 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering   20.30 – 20.45 

 Werkgroep ‘Schoolfeest’    20.45 – 20.55 

 Summer Kick-Off     20.55 – 21.05 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.05 – 21.15 

 Tafelronde       21.15 – 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 14 april 2016 werd goedgekeurd.  
 
Bakker verloren voorwerpen 
 
De bakken werden aangekocht, maar moeten nog worden gemonteerd. 
 
B-bot matten 
 
De B-bot matten werden geleverd. 
 
Lentefeest 
 
Het lentefeest is goed verlopen. De receptie achteraf was in orde. Dank aan 
iedereen die meegeholpen heeft! 
 
Verlengkabels/verdeeldozen 
 
Nog op ‘to-do’ lijst van Filip C. 
 
Gemeente vuilnisbak 
 
De gemeente is op de hoogte dat we vragende partij zijn. Zal verder worden 
opgevolgd door Directrice Els. 
 
Schoolquiz 2017 
 
18 februari 2017 werd al doorgegeven aan de gemeente ter reservatie van de 
‘Vierschaar’. 
 
2. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’ 
 
Donderdag 19 mei 2016 staat laatste vergadering gepland. Buiten dat er nog enkele 
helpende handen worden gezocht (zie werklijst), verloopt de voorbereiding vlot. 
 
3. SUMMER KICK-OFF 
 
De flyer voor summer kick-off verscheen reeds in het schoolsprokkeltje editie mei 
2016. De flyer zal pas na het schoolfeest worden meegegeven, alsook op de 
facebookpagina van school geplaatst worden. 
 
4. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Tot 15 mei 2016 kunnen kandidaten uit het schoolteam zich nog aanmelden in het 
kader van de selectieprocedure voor 2 halftijdse directeurs. Directrice Els hoopt 
tegen de proclamatie 2 namen te kunnen doorgeven. 
 
Verder werd er tijdens de schoolraad beslist om tijdens de grote vakantie volgende 
zaken aan te pakken: 
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- De sportzaal krijgt een linoleum sportvloer dat multigebruik toelaat. 
- De ingang naar de kleuterklassen via het sanitair blok zal een grondige 

renovatie krijgen. 
 
5. TAFELRONDE 
 
Proclamatie Twee Dreven 
 
In overleg met de directie, juffen Twee Dreven en OC werd beslist dat de 
proclamatie voor de kleuters van Twee Dreven voortaan op Twee Dreven zelf zal 
doorgaan i.p.v. op hoofdschool. 
 
Zwemmen 1ste leejraar 
 
Directrie Els bevestigde dat kleuters die naar het 1ste laarjaar gaan, nog niet moeten 
kunnen zwemmen.  
 
Onwettige afwezigheid 
 
Bij een onwettige afwezigheid n.a.v. een hobby etc., wordt een B-code1 aan het kind 
toegeschreven.  
 
Twee Dreven Project 
 
Christophe Garnier stelde het moestuin/kippen project voor aan OC. Dit zal 
besproken worden met de juffen van TD en verder voorbereid worden in augustus, 
om in september 2016 opnieuw te bespreken. 
 
Jaarplanning 
 
Volgende OC vergadering zal de jaarplanning voor schooljaar 2016-2017 besproken 
worden. 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 9 JUNI 2016 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 

                                                 
1
  http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/FAQ/#code B 

 Code B wordt, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, gebruikt om een problematische 
afwezigheid van een leerling te registreren. Dit zijn meer bepaald afwezigheden van minstens een halve dag, 
die niet met de in de regelgeving vermelde codes verantwoord kunnen worden of waarvan de wettiging in 
vraag wordt gesteld. De ‘B’ staat in dat geval voor ‘Begeleiding’. 


