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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 19/03/2015 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, SASKIA PEELMAN, KATRIEN 
DEBAENST, STEPHANIE DEVOS, BENJAMIN BRACKE, 
KOEN SCHEPENS, WERNER DE KEYZER, SIMON VAN 

HOOLAND, MARIE MELIS, SISKA RONDELEZ, MICHEL 
SANTENS, JUF KATLIJN, JUF VALERIE, JUF SYLVIE, 
DIRECTRICE ELS, CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: IRIS KYLE-LEINHASE, CHARLOTTE DIERCKX, MICHEL 

SANTENS, JANTINA DE VYLDER, MICHEL CUYPERS, 
ANNE DUIJSENS, STIJN HANSSENS, ELS 
HULSELMANS 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering    20.30 – 20.45  

 Thema-avond ‘EHBO voor kinderen’  20.45 – 20.55 

 Werkgroep ‘Schatjes op de Planken’  20.55 – 21.10 

 Werkgroep ‘Schoolfeest’    21.10 – 21.15 

 Schoolbal      21.15 – 21.20 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.20 – 21.30 

 Tafelronde       21.30 – 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 
 
Het verslag van het oudercomité van 5 februari 2015 werd goedgekeurd. 
 
Kleutertoiletjes 
 
De nieuwe kleutertoiletjes werden geïnstalleerd. Filip C. zal nog nieuwe linoleum 
plaatsen in de toiletjes. 
 
Gereedschapskist 
 
Een automatische nietjesmachine en gereedschapskist zullen aangekocht worden. 
 
Putten parking 
 
Er was nog geen vaststelling gebeurd of de putten op de parking werden opgevuld. 
 
Verkeersborden 
 
Mogelijk zouden de 30-km verkeersborden defect zijn in de richting van Latem naar 
Deurle. Filip C. ging nog eens nakijken en schrijft desnoods Pieter Vanderheyden 
aan. 
 
Bakken verloren voorwerpen 
 
Filip C. heeft een voorstel doorgemaild naar Directrice Els. 
 
Telling 
 
Er is nog geen telling van de fluo-hesjes geweest. 
 
 
2. THEMA-AVOND ‘EHBO VOOR KINDEREN’ 
 
Er was een goede opkomst voor de 1ste ‘EHBO voor kinderen’-cursus. Het OC 
verwelkomde zo’n 50-tal deelnemers. Het werd goed gebracht door beide 
spoedartsen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Filip C. ging aftoetsten of de gemeente te vinden is voor aankoop van enkele AED-
toestellen1. Het label van ‘hartveilige’ gemeente zou wel interessant kunnen zijn, 
zeker als je het plaatst in het toerismekader. 
 
Directrice Els meldde dat vandalisme wel eens een spelbreker zou kunnen zijn 
wanneer deze toestellen op publiek toegankelijke plekken worden geplaatst. 
 
Er werd ook op aangedrongen of bij een volgende EHBO-avond de leerkrachten en 
personeel van de opvang expliciet uit te nodigen. 
 

                                                 
1
  automatische externe defibrillator 
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Indien er ideeën zijn voor andere thema’s / activiteiten kan je deze altijd doormailen 
naar Filip C. 
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’ 
 
De voorbereidingen voor ‘Schatjes op de Planken’ staan op punt. Enkel de werklijst 
moet nog verder worden ingevuld. 
 
 
4. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’ 
 
De eerste vergadering van deze werkgroep is achter de rug (19/03/2015). Het thema 
is bekend. Wordt vervolgd. 
 
 
5. SCHOOLBAL 
 
Filip C. heeft het OC Deurle aangeschreven maar nog geen reactie gekregen.  
 
Katrien Debaenst, Stephanie Devos, Marie Melis en Siska Rondelez hebben zich 
aangemeld voor de werkgroep “schoolbal” en zullen de verschillende opties bekijken 
in samenwerking met Isabel Dierckxsens (24Seven). 
 
Enkele ideeën voor locatie die naar voren werden geschoven: Benelux boot, garage 
Vandenberghe, Viteux (De Pinte), etc. 
 
Voorgestelde datum: 26 juni 2015. 
 
 
6. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Geen meldingen 
 
 
7. TAFELRONDE 
 
Friteuse hoofdschool 
 
Stephanie Devos vroeg waarom er op de hoofdschool geen frietjes meer werden 
geserveerd. Directrice Els verduidelijkte dat de friteuse kapot is en dat het eigenlijk 
ook moeilijk haalbaar is om voor alle kinderen frietjes te bakken.  
 
Koen Schepens stelde voor om als compensatie bij de proclamatie een mobiel 
frietkraam te laten komen. Hij zal Filip C. en Directrice Els een lijst bezorgen. 
 
Twee Dreven 
 
De juffen van Twee Dreven bedanken het OC voor de nieuwe TV die in december 
2014 werd geleverd.  
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Burgemeesterstraat 
 
Filip C. licht nogmaals toe dat de gemeente vanaf het najaar de situatie in de 
Burgemeesterstraat zal veranderen naar een eenrichtingsverkeer. Ook voor de 
bewoners. Alleen over de richting is men nog niet zeker. Experts ter zake zijn de 
situatie aan het bekijken. Evaluatie volgt in het 2de helft van dit jaar. 
 
Verzekering schooluitstappen 
 
Benjamin B. vroeg zich af of ouders die kinderen vervoeren voor schooluitstappen 
verzekerd zijn. Directrice Els bevestigde affirmatief en benadrukte ook dat 
uitzonderlijk de hulp van ouders wordt ingeroepen voor vervoer. 
 
Nieuwe penningmeester 
 
Er meldde zich nog geen kandidaat penningmeester. 
Marie Melis ging eens navragen bij haar man, Wim Kuilboer. 
 
Verjaardagstraktaties2 
 
Verjaardagstrakties op school zijn toegelaten maar de school spoort de ouders wel 
aan om ofwel gezonde verjaardagstraktaties mee te geven ofwel een traktatie in de 
vorm van een gezamenlijk cadeautje voor in de klas (vb. boek).  
 
Communicatie school/leraar – ouders 
 
Koen Schepens ondervindt dat de communicatie van leraar naar ouders soms een 
beetje stroef verloopt, zeker met betrekking tot het meenemen van materiaal voor 
volgende dag. 
 
Marie Melis stelde daarop voor dat men eventueel gebruik zouden kunnen van 
Klascontact3 of SmartSchool. 
 
Klascontact zou een veilig en gesloten communicatieplatform zijn voor ouders, 
leerkrachten en schoolleiding. Met Klascontact wordt de communicatie onderling 
versterkt en is het mogelijk om elkaar op een eenvoudige en snelle manier in een 
keer te bereiken. Ouders en leerkrachten kunnen per klas met elkaar communiceren. 
Ook kan de schoolleiding berichten sturen naar alle klassen. Als een ouder weet wat 
de klas de komende tijd gaat doen, bevordert dat de dialoog tussen ouder en kind. 
Ook kan de ouder gemakkelijker eigen expertise en kennis inbrengen.  
Klascontact zou het persoonlijk contact tussen ouders en school en tussen ouders 
onderling stimuleren. 
 
Klascontact kan voor ouders van kinderen uit dezelfde klas de gelegenheid bieden 
elkaar te leren kennen. Via een unieke klascode kan de ouder inloggen en zo de 

                                                 
2
  Verjaardagen - graag zie puntjes 9.3 en 9.10 van het schoolreglement. 

3
  In Vlaanderen en Nederland ontstonden twee interessante privé-initiatieven om ouders en scholen 

meer op elkaar te betrekken. Momenteel zijn ze reclamevrij en in opstartperiode. De twee 
voorbeelden zijn www.klascontact.be voor Vlaanderen en www.maxclass.com voor Nederland 
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ouders van de klasgenootjes van je kind(eren) beter leren kennen, allerlei praktische 
afspraken maken, ervaringen, bezorgdheden en vragen of gewoon leuke anekdotes 
delen. Alleen de ouders van de klasgenootjes van jouw kind of zelfs enkel die ouders 
die jij uitkiest hebben toegang tot de items die jouw kind aanbelangen. 
Klascontact.be biedt ook de unieke mogelijkheid om alles wat over jouw kind(eren) 
gezegd, gepost of gedeeld wordt zoals bijvoorbeeld foto's, filmpjes van 
verjaardagsfeestjes, leuke anekdotes of zelf toegevoegde items, over het hele 
schooljaar te bewaren voor de toekomst in een overzichtelijk archief.  
 
Marie Melis ging dit verder uitspitten. 
 
Lentefeest 
 
Directrice Els bevestigde dat zij samen met juf. Ilse de leerlingen klaarstomen voor 
de act op het lentefeest (31/5/2015) in afwezigheid van juffrouw Inge. 
 
Schuifdeur turnzaal 
 
De schuifdeur van de turnzaal zou moeilijk te openen en te sluiten zijn. Directrice Els 
onderneemt hier actie voor. 
 
Nieuwe website 
 
De OC-leden worden gevraagd een foto door te sturen naar Filip C. om te plaatsen 
op de nieuwe website (graag sobere achtergrond).  
 
Quiz 
 
De Quiz van Deurle gaat niet door. Deze activiteit zal worden opgenomen in de 
volgende schoolkalender. 
 
OC etentje 
 
Afhankelijk van de timing van het Schoolbal, zal eventueel nog een OC-etentje 
worden georganiseerd. Filip zoekt nog een plaats waar iedereen binnenkan. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DINSDAG 19 MEI 2015 om 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 

http://www.klascontact.be/

