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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 22/3/2018 

 
AANWEZIGEN 
 

FILIP CHRISTIAENS 

MATTHIEU DARDENNE 

WERNER DE KEYZER 

KATRIEN DEBAENST 

PETRA DEBOSSCHER 

CHRISTOPHE GARNIER 

STEVE HEINDRYCKX 

SOPIE HELLEBAUT 

PETER VAN DE VELDE 

SIMON VAN HOOLAND 

JUF ILSE 

JUF CLAUDIA 

JUF SYLVIE 

JUF VALERIE 

CHARLOTTE LECLUYSE 

 
VERONTSCHULDIGD 
 

BENJAMIN BRACKE 

MICHEL CUYPERS 

JANTINA DE VYLDER 

EVELYNE DESMET 

STEPHANIE DEVOS 

CHARLOTTE DIERCKX 

ANNE DUIJSENS 

STIJN HANSSENS 

DIRECTRICE ELS 

SAARTJE HOLLEMAERT 

KATRIEN POTUMS 

KATJA RETSIN 

SISKA RONDELEZ 

NATASJA RUITER 

KOEN SCHEPENS 

FRANCIS STEYAERT 

TESSA VAN BOUCHAUTE 

ERICA VAN DEN HAUWE 

DOMINIQUE VAN DEN PUTTE 

PIETER VANDERHEYDEN 
 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering 20.30 – 20.45 

• Quiz: evaluatie 20.45 – 20.55 

• Werkgroep ‘Schatjes op de planken’ 20.55 – 21.10 

• Werkgroep ‘Schoolfeest’ 21.10 – 21.15 

• Info Schoolbestuur/Schoolraad  21.15 – 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 
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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van het oudercomité van 22 februari 2018 werd goedgekeurd. 
 
 
Basketbalring 
 
Om de basketbalring op te hangen is een steenboor 15 vereist. Peter V.D.V. gaat 
hiervoor kijken. 
 
Zwaailichtjes schoolpoort 
 
De zwaailichtjes zijn reeds in gebruik. De eerste indruk is dat de zwaailichtjes hun doel 
missen. Mensen stellen zich vragen of slaan veelal geen acht op de lichtjes (rijden 
erover). Er werd voorgesteld om het nut van deze zwaailichtjes toe te lichten via een 
mail van het OC naar de ouders toe en/of via de schoolsprokkel. 
 
 
2. QUIZ: EVALUATIE 
 
Het werd opnieuw een leuke editie met 17 ploegen. Het OC Deurle en Latem hielden er 
elk een mooie winst aan over. 
 
Punten ter verbetering: 
 
Brouwer : Meer Pils / Omer / Duvel 
Materiaallijst : WC-papier - Vuilzakken 
Catering : Bordje gemengd mag wat funkier en misschien ook wat duurder. 
Werklijst : beter opvolgen  
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’ 
 
Alles is onder controle buiten enkele uren op de werklijst die nog moeten worden 
opgevuld. Puntje naar volgend jaar: de werklijst ook tijdig uithangen op school Twee 
Dreven. 
 
 
4. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’ 
 
De eerste vergadering heeft plaatsgevonden en het thema zal draaien rond de 
jaarkalender. Werner D.K. werd gevraagd om een affiche te ontwerpen. 
We zijn op zoek naar een cameraman die het schoolfeest kan filmen tegen een billijke 
prijs.  
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5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
“Mijn lucht, mijn school” 
 
N.a.v. het initiatief van Greenpeace werd de luchtkwaliteit op en rond onze school 
gemeten. Uit de metingen leiden we af dat onze school redelijk goed scoort1 gezien de 
groene omgeving waarin de school gelegen is: 
 
- Burgemeesterstraat: 15.3 µg/m3 
- Latemstraat: 16.1 µg/m3 
- Klas 5de leerjaar: 8.7 µg/m3 
 
Het resultaat zal worden meegegeven in de schoolsprokkel (misschien combineren met 
de uitleg van de zwaailichtjes). Hierover informeren kan aanleiding geven voor 
leerkrachten en ouders om zich te verdiepen in wat we meer en beter kunnen doen om 
de luchtkwaliteit te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld gewezen worden op het onnodig 
laten draaien van de motor bij het afzetten van de kinderen. 
 
 
6. TAFELRONDE 
 
Nieuwe bus 
 
In het kader van luchtvervuiling vroeg Sofie H. of de aankoop van een nieuw bus niet 
beter zou zijn. Dit is voorlopig niet aan de orde. 
 
Poortje Twee Dreven 
 
Het kinderslotje aan het poortje bij Twee Dreven is opnieuw stuk. Dit is in opvolging bij 
de gemeente. Het slotje zal opnieuw moeten gelast worden. 
 
Muzische dag 
 
Juf Ilse vroeg het OC om een budget om de muzische dag op school te ondersteunen 
voor aankoop van materiaal: vb. isolatiemateriaal, canvas…  
Het OC gaf zijn akkoord. 
 
  

                                                 
1 https://www.mijnluchtmijnschool.be/ 
https://secured-static.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/SchoolMonitoring-
CompleteReport-NL.pdf 
De NO2 concentratie is gemeten bij 222 scholen in België. Onderstaande resultaten zijn gegroepeerd 
volgens grootte van de vastgestelde jaargemiddelde concentratie in de buitenlucht bij de school, waarbij 
we de volgende vijf categorieën hanteren (zie tabel 4.1):  
• Boven 40 µg/m3 – wettelijk ontoelaatbare luchtkwaliteit;  
• Tussen 30 µg/m3 en 40 µg/m3 – slechte luchtkwaliteit;  
• Tussen 20 µg/m3 en 30 µg/m3 – matige luchtkwaliteit;  
• Tussen 10 µg/m3 en 20 µg/m3 – aanvaardbare luchtkwaliteit;  
• Onder 10 µg/m3 – goede luchtkwaliteit. 

https://www.mijnluchtmijnschool.be/
https://secured-static.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/SchoolMonitoring-CompleteReport-NL.pdf
https://secured-static.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2018/SchoolMonitoring-CompleteReport-NL.pdf
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Kookplaat 
 
Op de veggie-dag van het 4de leerjaar merkte men op dat enkele kookplaten niet goed 
meer werkten. Juf. Ilse ging eens nakijken of er nog andere kookplaten op school 
aanwezig waren. Indien dit niet het geval is zal het OC nieuwe kookplaten aankopen. 
 
Scheurkalender 
 
Het gemeentebestuur, Welzijnsoverleg en Drugpunt ontwierpen een leuke 
scheurkalender voor jonge gezinnen: voor het kind een opdrachtje, voor de ouders vaak 
een weetje over allerlei thema’s zoals gezondheid, veiligheid, seksualiteit, etc. 
Deze zal in de scholen verspreid worden vanaf september 2018. 
 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 26 APRIL 2018 om 20u30  
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


