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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 24/5/2018 
 
AANWEZIGEN 
 
FILIP CHRISTIAENS NATASJA RUITER 
BENJAMIN BRACKE KATRIEN DEBAENST 
WERNER DE KEYZER PETER VAN DE VELDE 
EVELYNE DESMET PETRA DEBUSSCHER 
STEPHANIE DEVOS JUF ANNEKE 
ANNE DUIJSENS MEESTER RINUS 
SOPIE HELLEBAUT JUF ILSE 
STEVE HEINDRYCKX  
 
 
VERONTSCHULDIGD 
 
MICHEL CUYPERS KATJA RETSIN 
MATTHIEU DARDENNE SISKA RONDELEZ 
JANTINA DE VYLDER FRANCIS STEYAERT 
CHRISTOPHE GARNIER DOMINIQUE VAN DEN PUTTE 
KOEN SCHEPENS SILVIE VAN DE REVIERE 
CHARLOTTE DIERCKX VÉRONIQUE VAN LAERE 
STIJN HANSSENS PIETER VANDERHEYDEN 
SAARTJE HOLLEMAERT ERIKA VAN DEN HAUWE 
KATRIEN POTUMS CHARLOTTE LECLUYSE 
TESSA VAN BOUCHAUTE  
 
 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering 20.30 – 20.45 

• Werkgroep ‘Schoolfeest’: stand van zaken 20.45 – 20.55 

• Investeringen bijkomende dotatie 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 
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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Er sloop een foutje in het verslag met betrekking tot het schoolreglement. Juf Carine & 
Andreas dienen niet meer in het reglement te worden opgenomen. 
Verder werd het verslag van het oudercomité van 26 april 2018 goedgekeurd. 
 
Basketring 
 
Hans, Meester Kevin en Meester Rinus hebben de nieuwe basketring opgehangen en 
de oude verwijderd – waarvoor dank! 
 
Schilderen muur speelplaats 
 
Werner heeft de gele basiskleur geretoucheerd. 
De contouren van de figuren werden reeds overgezet, maar zijn spijtig genoeg 
weggeregend. 
Nieuwe poging om de muurschildering klaar te hebben vóór de proclamatie. Werner 
stuurt een nieuwe doodle. 
 
Kookplaten 
 
De 2 nieuwe kookplaten werden aangekocht. 
 
Blauwe koord 
 
De kapotte blauwe koord werd verwijderd van het speeltuig op de speelplaats. Juf Ilse 
vraagt een offerte bij EuroPlay om deze te vervangen. 
 
 
2. WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’: STAND VAN ZAKEN 
 
De werklijst is reeds goed opgevuld. 
 
De voetbal zal worden gestreamd in de refter. Hiervoor zal Juf Ilse aan de bibliothecaris 
vragen om de Wi-Fi te laten aanstaan. 
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3. INVESTERINGEN BIJKOMENDE DOTATIE 
 

• De volgende aankopen worden goedgekeurd. 
o Ilse zorgt voor de bestelling: 

▪ Lichtbord TD (p13 in catalogus van Baert) 
▪ Nieuwe bankjes kleuterkring 
▪ Geurverfrissers 
▪ Boomwhackers 

o Katlijn zorgt voor bestelling: 
▪ 5 iPads, hoezen en Zuludesk 

• Knutselkarton: 
o Er zal een kartonpakket worden aangekocht. 
o Gezien de kostprijs van bepaalde types papier, zullen de kleuterjuffen 

vanaf september een papierbudget krijgen van 150€. 
o Werner zal ook nog eens kijken naar de kostprijs. Ilse stuurt de 

specificaties door. 
 

• MIPRO-geluidsinstallatie: Filip zal bij Ronny HQs de offerte bespreken voor een 
nieuw toestel en vragen of er op de huidige MIPRO een bluetooth module kan 
worden geïnstalleerd en de radius van de micro kan worden bekeken. 

• Elektriciteitswerken: Eddy Priau komt langs nog voor het schoolfeest 
 
 
4. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Traiteur 
 
Het contract met de huidige traiteur loopt eind dit jaar af. Een nieuwe Europese 
aanbestedingsprocedure is lopende zodat er in september met een nieuwe traiteur kan 
worden gestart. Een van de opgenomen criteria is dat de traiteur een ‘Smiley’-certificaat 
moet hebben.  
 
Schoolraad 
 
De Schoolraad heeft een verkiezingsmemorandum opgesteld dat zal overgemaakt 
worden aan de verschillende politieke fracties naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen op 14/10.  
 
5. TAFELRONDE 
 
Receptie 6de lj 
 
Op 25/6 is er de traditionele afscheidsreceptie voor het 6de lj. Steve en Peter zullen 
helpen tijdens de receptie. 
 
Stockage gasflessen 
 
De gasflessen voor de verwarmingschampignons kunnen niet langer in de kelder blijven 
staan. Steve biedt aan om die bij hem te plaatsen. Waarvoor dank! 
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GDPR 
 
Evelyne vroeg zich af of de school(website) in regel is met de nieuwe GDPR-richtlijnen. 
Juf Ilse zegt dat de school werd bijgestaan door een professionele organisatie en in 
regel is.  
 
Reserveren / Betalen activiteiten 
 
Steve vroeg zich af of het niet mogelijk is om online te reserveren voor bv. de BBQ van 
het schoolfeest. Op die manier moeten de kinderen geen grote bedragen in de 
boekentas meehebben. Filip, Peter en Steve kijken de kostprijs na bij. 
 
Domiciliëring 
 
Ben stelt voor om in de schoolsprokkeltjes van september nog eens te vermelden dat 
de schoolrekening via domiciliëring kan worden betaald. Blijkbaar zijn veel ouders hier 
niet van op de hoogte. Idealiter zou dit ook mogelijk moeten zijn voor de rekening van 
de opvang. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 21 JUNI 2018 om 20u30  
 

AFDELING LATEM 
 
 
Filip Christiaens 
Voor verslag 


