
 
 
 
 
 

 
 
 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 15/6/2017 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, CHRISTOPHE GARNIER, 

DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, KATRIEN POTUMS, 
MICHEL CUYPERS, NATASJA RUITER, PETER VAN DE 
VELDE, SISKA RONDELEZ, STEVE HEINDRYCKX, STIJN 
HANSSENS, TESSA VAN BOUCHAUTE, WERNER DE 
KEYZER, JUF ILSE, CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, KATRIEN DEBAENST, 

STEPHANIE DEVOS, SIMON VAN HOOLAND, KOEN 
SCHEPENS, BENJAMIN BRACKE, ANNE DUIJSENS, 
SOPHIE HELLEBAUT, MARIE MELIS, KATJA RETSIN, 
PIETER VANDERHEYDEN 

 
 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering  20.30 – 20.45 

• Evaluatie ‘Schoolfeest’  20.45 – 20.55 

• Planning schooljaar 2017/2018  20.55 – 21.10 

• Info Schoolbestuur/Schoolraad   21.10 – 21.20 

• Tafelronde   21.20 – 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 



1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van het oudercomité van 4 mei 2017 werd goedgekeurd. 
 
Speeltuigen 
De speeltuigen werden geplaatst en officieel geopend. De kinderen zijn erg enthousiast.  
 
Verwarming - champignons 
De verwarmingselementen werden aangekocht door het OC. 
 
Verkeersproblematiek 
De flyers met de verkeerstekeningen van de leerlingen van het 5de leerjaar zijn 
gemaakt. Maandag 19 juni 2017 zullen deze leerlingen de tekeningen uitdelen aan de 
ouders. Het OC hoopt ook dat deze actie herhaald zal worden in het begin van volgend 
schooljaar.  
 
Fietsexamen 
Het fietsexamen is heel vlot verlopen. De school dankt de enthousiaste vrijwilligers! De 
kinderen behaalden goede resultaten. Zeker voor herhaling volgend schooljaar! 
 
Ondervoorzitter 
Sophie Hellebaut zal Christophe Garnier vervangen als ondervoorzitter. Sophie 
Hellebaut zal ook speechen op de proclamatie 30/6/2017 namens het OC. 
 
Receptie 6de leerjaar 
Natasja & Filip zullen de receptie verzorgen tijdens het afscheid voor het 6de leerjaar. 
 
2. EVALUATIE ‘SCHOOLFEEST’ 
 
Filip C. dankt iedereen voor de vele hulp om van het schoolfeest opnieuw een succes te 
maken. Er werd een mooie winst behaald die in lijn ligt met vorige edities.  
 
Enkele puntjes: 
 

- Aankopen van enkele koffietassen +/- 30-tal 
- Misschien ook een GBS top 20 voor de ouders. 

 
De 3de kleuterklas kwam als winnaar uit de bus en werd door het OC getrakteerd op 
een film! 
 
 
  



3. PLANNING SCHOOLJAAR 2017/2018 
 
Onderstaande activiteiten zullen worden opgenomen op de schoolkalender: 
 
 
Welkomstdag 29/8/2017 Twee Dreven Sophie Hellebaut /  
 17u – 19u   Christophe Garnier  
  Latem Filip Christiaens / 
   Charlotte Lecluyse 
 
Kennismaking met nieuwe juf / meester. 
 
Start schooljaar / koffie  1/09/2017 Twee Dreven Christophe Garnier / Sophie 

Hellebaut 
  Latem Filip Christiaens  
 
OC zal opnieuw koffie aanbieden voor de ouders. Wie kan nog helpen in Latem?  
Filip zal bij Benjamin navragen of er opnieuw een bandje kan geregeld worden. 
 
Grootouderfeest 19/10/2017 Latem Natasja Ruiter  
 21/11/2017 Twee Dreven Natasja Ruiter 
 
Halloween 21/10/2017  
 
Kerstdorp 16-17/12/2017 
 
Quiz 23/2/2018  
 
De Vierschaarzaal ligt reeds vast. 
 
Lentefeest 24/3/2018  
 
Schatjes op de planken 25/3/2018 Natasja Ruiter 
 
Schoolfeest 2/6/2018 Filip Christiaens 
 
Summer Kick-Off Er was het voorstel om dit te laten doorgaan in oktober of 

november 2017. Kandidaten voor de werkgroep: Dominique 
Van den Putte, Christophe Garnier, Katrien Potums, Peter 
Van de Velde, Tessa Van Bouchaute 

 
 
Ook onderstaande oudercomité-vergaderingen zullen binnenkort aangegeven worden 
op de kalender: 
 
7/9/2017 – 5/10/2017 – 9/11/2017 – 7/12/2017 – 11/1/2018 (kaas- en wijnavond) – 
22/2/2018 – 22/3/2018 (Twee Dreven) – 26/4/2018 – 24/5/2018 – 21/6/2018 
 
 
  



4. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Op maandag 19 juni 2017 zal de volgende schoolraad plaatsvinden waarin men o.a. de 
personeelsformatie zal bespreken. 
 
 
Aansluiting bij een regionaal ondersteuningsnetwerk in het basisonderwijs vanaf het 
schooljaar 2017 - 2018 
 
 
Korte toelichting1 
 
Leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen voortaan 
zorg krijgen in de klas via een regionaal ondersteuningsnetwerk. De huidige 
middelen van GON-, ION-, waarborg- en competentiebegeleiding komen daarin samen. 
De ondersteuningsnetwerken starten al op 1 september 2017. 
 
Sinds de invoering van het M-decreet volgen er meer leerlingen met specifieke 
onderwijsbehoeftes les in het gewoon onderwijs. Om die leerlingen en hun leraren te 
begeleiden komen er vanaf volgend schooljaar ondersteuningsnetwerken 
 
Iedere basisschool moet zich ankeren aan zo’n regionaal ondersteuningsnetwerk. Een 
netwerk bestaat uit een aantal scholen buitengewoononderwijs, zodat alle types2 
aanwezig zijn, met elk hun expertise. 
 
Onze school, beslist door het gemeentebestuur, zal zich ankeren aan netwerk NEOn+. 
Dit is BuSO en BuBao Ten Dries in Landegem, De Triangel in Lovendegem, 
Leieland in Deinze en Emmaus in Aalter. 
 
Er werd voor een netoverschrijdend netwerk gekozen, en niet voor een gemeentelijk 
netwerk. 
 
  

                                                 
1 Bron:  https://www.klasse.be/83201/verhoogde-zorg-in-de-klas-nieuwe-regels-schooljaar-2017-2018/ 
2 Bron: https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/buitengewoon-

basisonderwijs  
Het buitengewoon kleuteronderwijs bestaat uit 7 types: 

• Type 2: kinderen met een matige of ernstige mentale handicap 

• Type 3: kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen 

• Type 4: kinderen met een fysieke handicap 

• Type 5: kinderen die zijn opgenomen in een ziekenhuis of preventorium 

• Type 6: kinderen met een visuele handicap 

• Type 7: kinderen met een auditieve handicap 

• Type 9: kinderen met een autismespectrumstoornis die geen mentale beperking hebben 
Naast deze 7 types onderscheidt het buitengewoon lager onderwijs ook nog: 

• Type 1: kinderen met een licht mentale handicap 

• Type 8: kinderen met ernstige leerstoornissen 
Deze types worden vervangen door het type basisaanbod. 

https://www.klasse.be/83201/verhoogde-zorg-in-de-klas-nieuwe-regels-schooljaar-2017-2018/
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/buitengewoon-basisonderwijs
https://www.vlaanderen.be/nl/onderwijs-en-wetenschap/onderwijsaanbod/buitengewoon-basisonderwijs


5. TAFELRONDE 
 
Voetbalpleintje 
Stijn Hanssens vroeg of het OC de mogelijkheid van het aanleggen van een 
voetbalpleintje met kunstgras op de speelplaats kon bekijken. 
Dit idee werd reeds geopperd en zal bekeken worden. Vooral een afdekking voor 
tijdens het schoolfeest zal noodzakelijk zijn. 
 
Traiteur 
De opmerking kwam opnieuw dat er bij “lekker” eten, voor sommigen eten te weinig 
was. Juf. Ilse ging dit nog eens bekijken. 
 
Poortje achter toiletten 
Juf Ilse S. bevestigde dat de herstelling voor dit poortje bij de technische dienst van de 
gemeente op de planning staat. 
 
Ideeën investeringen schooljaar 2017-2018 
 
Filip C. vraagt alle OC leden na te denken over nieuwe investeringen voor het 
schooljaar 2017-2018. 
 
Juf Ilse S. bracht onderstaande alvast naar voren:  
 

- Eventueel van de plantenbak op de grote speelplaats een verteltheater maken; 
- nieuw speelgoed voor in de zandbak zou welkom zijn voor kleuters. Het OC is 

akkoord om dit aan te kopen voor start van het nieuwe schooljaar. 
 
 

Voorzitter Filip C. dankt alle OC-leden voor het geslaagde schooljaar 2016-2017. 

 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2017 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


