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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 14/04/2016 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, WERNER DE KEYZER, NATASJA 

RUITER, STEVE HEINDRYCKX, CHARLOTTE 
DIERCKX, STEPHANIE DEVOS, SIMON VAN HOOLAND, 
KOEN SCHEPENS, SOPHIE HELLEBAUT, JUF. 
MAGDA, JUF. ELS V., DIRECTRICE ELS 

 
 
VERONTSCHULDIGD: IRIS KYLE-LEINHASE, MICHEL SANTENS, MARIE 

MELIS, BENJAMIN BRACKE, CHRISTOPHE GARNIER, 
ANNE DUIJSENS, ELS HULSELMANS, PIETER 
VANDERHEYDEN, KATRIEN DEBAENST, DOMINIQUE 
VAN DEN PUTTE, JANTINA DE VYLDER, STIJN 
HANSSENS, SISKA RONDELEZ, MICHEL CUYPERS, 
CHARLOTTE LECLUYSE, 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering   20.30 – 20.45 

 ‘Schatje op de planken’: evaluatie  20.45 – 20.55 

 Werkgroep ‘Schoolfeest’    20.55 – 21.05 

 Summer Kick-Off     21.05 – 21.15 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.15 – 21.25 

 Tafelronde       21.25 – 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 
 
We verwelkomen Sophie Hellebaut als nieuw lid in het OC. 
 
Het verslag van het oudercomité van 10 maart 2016 werd goedgekeurd. 
 
Gordijnen 2de lj. 
 
De bedanking voor de gordijnen (bon van 50€) werd afgegeven aan Leen. 
 
Veggiedag 
 
De leerlingen van het 4de leerjaar namen deel aan het vegetarisch project op 14 
maart 2016 en werden bijgestaan door juf An, Ann Otten en Natasja Ruiter. De 
leerlingen reageerden enthousiast. Feedback werd gegeven aan de MINA-raad. 
Indien deze kans zich volgend jaar opnieuw voordoet, zal de school opnieuw 
deelnemen. 
 
Bakken verloren voorwerpen 
 
Filip C. deed een voorstel voor de aankoop van 3 houten bakken voor de verloren 
voorwerpen (kostprijs 150€). De aankoop wordt goedgekeurd en Filip C. zal om de 
bakken gaan. 
 
 
2. ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’: Evaluatie 
 
Het was een leuke editie die door iedereen werd gesmaakt. 
 
Voor volgend jaar valt te evalueren of ‘Vrij podium’ eventueel dient vervangen te 
worden door ‘kinder-disco’. 
 
Voor de opstelling van de catering (frietjes en hot-dogs) zal Dirk een grondplan 
uitwerken. Extra verdeeldozen voor de electriciteit zouden ook welkom zijn. 
 
Filip C. stelde voor om ook te investeren in een aantal deftige verlengkabels en 
verdeeldozen. Tegen volgende vergadering zal hierover een voorstel worden 
gedaan. 
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’ 
 
De eerste brieven zijn de deur uit (tombola) en de sponsoring begint op gang te 
komen. 
 
Eerste vergaderingen zijn achter de rug en de eerste ideeën beginnen vorm te 
krijgen. 
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4. SUMMER KICK-OFF 
 
Summer kick-off zal plaatsvinden op vrijdag 24 juni 2016. 
Flyer is klaar, 24Seven, DJ en zaal (clubhouse FC Latem) liggen vast. 
 
 
5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
De structuurwijziging zoals besproken tijdens de vorige vergadering werd op het 
college goedgekeurd. 
 
De school engageert zich om in November 2017 deel te nemen aan het CWRM-
project in het kader van de herdenking van 14-18. De leerlingen zullen allemaal een 
persoonlijk beeldje maken dat een plaats krijgt in het kunstwerk in West-Vlaanderen. 
 
 
6. TAFELRONDE 
 
Quiz 2017 
De quiz zal volgend jaar op 18 februari plaatsvinden (opnieuw in de Vierschaar). 
 
Lentefeest 
We zoeken nog een aantal medewerkers voor de receptie na het Lentefeest.  
Koen S. zal er zijn. 
 
De kinderen worden gevraagd om in gelijkaardige kledij hun dansje te doen. Nadien 
kunnen ze hun feestkledij aandoen. 
 
Sponsoring programmaboekje HL kermis 
Er zal opnieuw 25€ gesponsord worden voor de reclame in het programmaboekje. 
 
Etentje OC 
Aangezien er dit jaar geen leden zijn met kinderen in het 6de leerjaar, zal er dit jaar 
geen OC-etentje zijn. Misschien moet gekeken worden om de leden van de 
werkgroepen die niet in het OC zitten eveneens uit te nodigen op de kaas-en 
wijnavond. 
 
Aankoop B-bot mat 
De aankoop van de 2 B-bot matten (77€) wordt goedgekeurd. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 12 MEI 2016 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Filip Christiaens 
Voor verslag 


