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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 15/12/2016 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, STEPHANIE DEVOS, WERNER 

DE KEYZER, KOEN SCHEPENS, STEVE HEINDRYCKX, 
DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, SIMON VAN HOOLAND, 
JUF ILSE, JUF EVELIEN (2de/3de leerjaar), JUF VICKY, 
CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, KATRIEN DEBAENST, IRIS 

KYLE-LEINHASE, JANTINA DE VYLDER, BENJAMIN 
BRACKE, ANNE DUIJSENS, MICHEL CUYPERS, STIJN 
HANSSENS, CHRISTOPHE GARNIER, MARIE MELIS, 
SISKA RONDELEZ, NATASJA RUITER, SOPHIE 
HELLEBAUT, KATJA RETSIN, KATRIEN POTUMS, ELS 
HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN, 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering  20.30 – 20.45 

 Investeringen OC schooljaar 2016-2017: status  20.45 – 20.55 

 Werkgroep Kerstdorp: stand van zaken  20.55 – 21.10 

 Voorbereiding nieuwjaar OC  21.10 – 21.20 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad   21.20 – 21.30 

 Tafelronde   21.30 – 21.50 
 
 
  

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 17 november 2016 werd goedgekeurd. 
 
EHBO-cursus 
 
De cursus EHBO bij kinderen zal plaatsvinden op dinsdag 7 februari 2017. Dit zal 
nog meegedeeld worden aan de ouders via de schoolsprokkeltjes. Ook zal er alvast 
een save-the-date uitnodiging geprojecteerd worden op de kerstmarkt. 
 
Veggiedag 
 
De veggiedag ging door omstandigheden niet door en zal tot na nieuwjaar uitgesteld 
worden. Juf. Ann (4de lj) volgt dit op. 
 
Poang stoel 
 
De Poang stoel is al in gebruik op de Twee Dreven afdeling. 
 
Ipads  
 
Het oudercomité zal voor de Ipads een laadstation aanschaffen 
alsook pre-paid kaarten voor het aankopen van apps.  
Ook werd er beslist om een Apple TV toestel aan te schaffen 
zodat men de Ipad kan aansluiten op het bord.  
 
Penningmeester 
 
Filip C. roept op tot een kandidaat voor de functie van penningmeester. 
 
 
2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2016-2017: STATUS 
 
- De speelgoedtrein (Twee Dreven) werd geplaatst. 

- De klimhaken werden bevestigd. 

- De raming voor de afbakening van het 1ste kleuterklasje volgt tegen de lente. 

- De nieuwe speeltoestellen voor de hoofdschool zullen besteld worden – er 
moet nog beslist worden over de keuze van de vloerbedekking (kunstgras?). 

 
 
3. WERKGROEP KERSTDORP: STAND VAN ZAKEN 
 
De beachvlaggen voor (o.a.) gebruik op de kerstmarkt werden aangekocht en 
geleverd. 
 
Er zijn nog enkele plaatsen op de werklijst die nog ingevuld moeten geraken. 
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4. VOORBEREIDING NIEUWJAAR OC 
 
De kaas- en wijnavond zal plaatsvinden op donderdag 12 januari 2017. 
 
Filip C. zal kaasschotels bestellen bij Hilde Kaasboetiek. 
Navragen bij Jantina of zijn om de kaasschotels kan gaan. 
Vragen aan Charlotte D. om de drank na te kijken. 
 
Filip C. zal nog een mail uitsturen naar de OC-leden om hun aanwezigheid te 
bevestigen.  
 
Er hangt al een lijst uit bij de leerkrachten. 
 
 
5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Er dient geen ouderraad opgericht te worden. De herverkiezing van de leden van de 
schoolraad zal worden meegedeeld via de schoolsprokkeltjes. 
 
 
6. TAFELRONDE 
 
Sinterklaas 
 
Dominique V.d.P. liet weten dat de Zwarte Pieten dit jaar echt fantastisch waren.  
 
Groen hekkentje hoofdschool 
 
Het groene hekkentje (achter toiletten) is opnieuw kapot. 
 
Kerstversiering 
 
Werner D.K. vroeg of de school niet wat meer kerstversiering/kerstverlichting zou 
kunnen doen. Een voorstel van Filip C. was om eventueel extra spandoeken te laten 
maken voor verschillende events (halloween, fijne feestdagen, etc.). 
 
Toiletten 
 
Er wordt blijkbaar tijdens de pauzes vaak gespeeld in de toiletten. Sommige kindjes 
durven hierdoor vaak niet naar het toilet. Juf Ilse beloofde extra toezicht hierop. 
 
Verkeer Burgemeesterstraat 
 
De directie van de school ontving een mail van een ouder i.v.m. de verkeerssituatie 
in de Burgemeesterstraat. De directie heeft besloten om door te gaan met het idee 
om de kinderen tekeningen te laten maken van zaken die verkeerd gaan rondom de 
school.  
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Schatjes op de planken 
 
Maandag 19 december 2016 zal de eerste vergadering van ‘schatjes op de planken’-
werkgroep plaatsvinden. Het thema zal dan ook bekend zijn. 
 
Klusjesdag Twee Dreven 
 
De klusjesdag voor Twee Dreven is gepland op zaterdag 18 februari 2017. Handige 
harry’s zijn gewenst en mogen zich aanmelden bij Christophe G. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 12 JANUARI 2017 om 19u30 (Kaas-en Wijnavond) 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


