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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 21/02/2019 

 
AANWEZIGEN 
 

FILIP CHRISTIAENS 

SOPHIE HELLEBAUT 

MICHEL DUTORDOIR 

STEVE HEINDRYCKX 

SAARTJE HOLLEMAERT 

SISKA RONDELEZ 

NATASJA RUITER 

JUF EVELIEN (ZORG) 

JUF JASMIEN 

 

 
VERONTSCHULDIGD 
 

BENJAMIN BRACKE 

MICHEL CUYPERS 

MATTHIEU DARDENNE 

WERNER DE KEYZER 

JANTINA DE VYLDER 

KATRIEN DEBAENST 

ANNE DUIJSENS 
CHRISTOPHE GARNIER 
STEFAAN DE VOS 
SISKA RONDELEZ 
SAARTJE HOLLEMAART 
STEPHANIE DEVOS 
KOEBN SCHEPENS 

TESSA VAN BOUCHAUTE 
PETER VAN DE VELDE 
CHARLOTTE LECLUYSE 
DOMINIQUE VAN DEN 
PUTTE 
VERONIQUE VAN LAERE 
PETRA 

STIJN HANSSENS 

KATRIEN POTUMS 

KATJA RETSIN 

ERICA VAN DEN HAUWE 

SIMON VAN HOOLAND 
PIETER VANDERHEYDEN 
EVELYNE DESMET 

 
AGENDA: 

• Welkom aan alle aanwezigen 20.30 – 20.45 

• Verslag vorige vergadering 20.45 – 20.55 

• Evaluatie kerstdorp 20.55 – 21.15 

• Werkgroep ‘Schatjes op de planken’ 21.15 – 21.20 

• Werkgroep ‘Quiz’ 21.20 – 21.25 

• Schoolfeest 21.25 – 21.45  

• Info Schoolbestuur / Schoolraad 21.45 – 21.55 

• Tafelronde 21.55 – 22.15  

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. WELKOM AAN ALLE AANWEZIGEN 
 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 13 december 2018 werd goedgekeurd. 
 

• Kaas en wijnavond 
Werd goed bevonden en geapprecieerd.  

 

• Sneeuwklassen 
Moeilijke terugtocht (!) maar leerlingen waren enthousiast, en iedereen heeft een 
leuke sneeuwklas achter de rug, zonder ongevallen.  

 

• Fietsrekken 
Nog geen nieuws. 

 

• EHBO 
Vrij kleine opkomst, ongeveer 25-30 ouders. Uitnodiging moet duidelijker, ook 
leerlingen van 6de zijn welkom. Dit was niet duidelijk genoeg. Zijn er ouders van 
onze kinderen die EHBO kunnen geven? Dokters? Valt na te vragen. David en 
Jeroen doen dat fantastisch, maar misschien wel leuk om ‘eigen’ ouders te kunnen 
inschakelen. Klaarzetten en opruimen van de stoelen graag volgende editie met 
hulp van het OC. Oproep in vergadering ervoor. 

 

• ZULU-desk licenties  
 Goedgekeurd, 17 stuks dit jaar. 
 
2. EVALUATIE KERSTDORP 
 
Mooie opkomst, volgend jaar misschien nog wat meer mastellen ☺   
 
 
3. WERKGROEP SCHATJES OP DE PLANKEN 
 
Affiche is er. Thema is ‘Schatjes op de boerderij’. 
30 maart gebeurt de opbouw.  
Geen DJ-tafel nodig, wel de geluidsinstallatie voor twee liedjes voor optreden.  
 
4. QUIZ 
 
19 ploegen zijn ingeschreven, mooie opkomst dus. Katja doet ondanks haar recente 
handicap de presentatie. Werklijst is ok, goed aangevuld. 
 
5. SCHOOLFEEST 
 
Werkgroep komt voor eerste maal samen op 14 maart. 
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6. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
 
SODEXO 
 
Reacties van de kinderen is ondertussen wat minder. Te weinig variatie. Dit is 
doorgegeven aan Sodexo, en er is de indruk dat naar de opmerkingen wordt geluisterd. 
Misschien komt er tegen eind van het schooljaar ook een voorstel van een alternatief 
menu. Bio? Dit valt later te beslissen. 
 
 
Tevredenheidsenquête 
 
De formulieren zijn binnen, maar directie is nog bezig met verzamelen van de data. Nog 
te vroeg voor evaluatie.  
  
 
Week tegen pesten 
 
Volgende week is het wat wij noemen de ‘Vriendschapsweek’. Deze loopt van maandag 
tot donderdag. Vrijdag is het carnaval. 
 
 
Speelplaats kleuters 
 
Grasmatten worden gelegd op het terrein aan de kant van de Burgemeesterstraat. 
 
 
Lentefeest 
 
Werklijst gaat rond. 
 
 
Omgevingsanalyse 
 
Het is nu eenmaal zo in onze maatschappij dat technologie snel dateert. Denk aan iPads, 
laptops, … We menen dat onze kinderen het recht hebben in aanraking te komen met de 
nieuwste snufjes en niet altijd met verouderde toestellen moeten blijven werken. Dit heeft 
echter een prijskaartje. Gaat het OC akkoord om hierin financieel toe te steken? Dit kan 
eventueel met de jaarlijkse toelagen.  
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7. TAFELRONDE 
 

• Foto’s verzamelen op usb door leerlingen van 6de als souvenir? -> Neen, er is 
genoeg fotomateriaal dat uitgedeeld wordt via website, …  

• Afval (plastieken zakjes van koekjes o.a.) tussen de twee poorten aan 
Burgemeesterstraat? Vogels zitten er vermoedelijk voor iets tussen. Leerlingen 
worden meer dan behoorlijk gewezen op opruimen van afval. 

• Fluohesjes ook voor de kleuters? Ja, die zijn er voor de uitstappen. 

• Veiligheid aan de schoolpoorten op straat: ideeën genoeg, wachten op gemeente 
voor uitvoering. 

• Luizen: zijn net als elk jaar terug van de partij in de klassen. Ouders worden heel 
regelmatig op de hoogte gebracht van de problematiek. Toch blijken de kleine 
beestjes de strijd niet op te geven. Verder blijven behandelen is noodzakelijk om 
ze voor dit jaar althans te kunnen uitwuiven. 

• Geursysteem in toiletten werkt niet tijdens weekend. Goed idee om dit aan te 
zetten tijdens bijvoorbeeld schoolfeest, Halloween, … Ocean Breeze it is! ☺ 

 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 28 MAART 2019 om 20u30  
 

AFDELING TWEE DREVEN  
 
 
Sophie Hellebaut 
Voor verslag 


