
 1 / 4 

 

 

 

 

 

 
 

 

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 04/12/2014 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, KATRIEN DEBAENST, CHARLOTTE 
DIERCKX, JANTINA DE VYLDER, KOEN SCHEPENS, MICHEL CUYPERS, JUF 
MARIANNE, JUF SOFIE, DIRECTRICE ELS, CHARLOTTE LECLUYSE 
 
 
VERONTSCHULDIGD: SASKIA PEELMAN, IRIS KYLE-LEINHASE, STEPHANIE 
DEVOS, MICHEL SANTENS, BENJAMIN BRACKE, WERNER DE KEYZER, 
SIMON VAN HOOLAND, STIJN HANSSENS, MARIE MELIS, ANNE-WIL LANGE, 
ELS HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN 
 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering    20.30 – 20.45  

 Grootouderfeest: evaluatie   20.45 – 20.55 

 Werkgroep Kerstdorp: stand van zaken  2O.55 – 21.10 

 Chocoladeverkoop: resultaten   21.10 – 21.15 

 Voorbereiding nieuwjaar OC   21.15 – 21.25 

 Investeringen OC schooljaar 2014-2015 21.25 – 21.35 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.35 – 21.45 

 Tafelronde       21.45 – 22.00 
 
 
  

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 6 november 2014 werd goedgekeurd. 
 
Kinder-EHBO-cursus 
 
Simon v.H. heeft navraag gedaan voor mogelijke info-avond van spoedartsen rond 
huis-tuin-keukenongevallen. Wordt vervolgd. 
 
Werkgroep “veiligheid op school” 
 
Op 10/12 zal de eerste vergadering van deze nieuwe werkgroep plaatsvinden. 
 
Snelheidsborden 
 
Filip C. heeft reeds 3-tal offertes aangevraagd. De snelheidsborden zouden 
neerkomen op ongeveer 2.000 EUR/stuk. Filip C. zal hieromtrent contact opnemen 
met Schepen van Mobiliteit, Dhr. Peter Draulans. 
 
 
2. GROOTOUDERFEEST: EVALUATIE 
 
Onze dank gaat vooral uit naar Natasja Ruiter die het grootste deel van de 
organisatie op zich heeft genomen. Er was dan ook een grote opkomst in beide 
schoolvestigingen. 
 
Er werd gemeld dat het strookje voor de taarten ontbrak bij de Twee Dreven-
infobrief. 
 
Daphné Naassens meldde dat zij een perculator ter beschikking heeft die we steeds 
mogen gebruiken. 
 
Ook zou het leuk zijn mochten er foto’s genomen worden van de activiteiten door 2 à 
3 personen. 
 
 
3. WERKGROEP KERSTDORP: STAND VAN ZAKEN 
 
De voorbereiding verloopt vlot.  
 
De juffen zingen om 16u45 en om 17u30. Er zal dit jaar ook een podium voorzien 
voor de juffen. 
 
Canisha, ons goede doel dit jaar, zal naar aanloop van het kerstdorp een demo met 
de assistentiehonden komen geven op beide schoolvestigingen. 
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4. CHOCOLADEVERKOOP 
 
Ook dit jaar was er opnieuw een goede verkoop (984 verkochte dozen) met dank 
aan de leerlingen van het 6de leerjaar. De winst ligt in lijn van de vorige jaren. 
Als bedanking voor de inzet van het 6de, zal het OC opnieuw 10 EUR zakgeld/ 
leerling schenken voor gebruik op sneeuwklas. 
 
 
5. VOOREREIDING NIEUWJAAR OC 
 
De kaas- en wijnavond zal doorgaan op 8 januari 2015. 
 
Filip C. zal de kaasschotel en broodjes bestellen bij Hilde Kaasboetiek (Deinze) en 
Jantina V. zal de bestelling afhalen. 
 
Directrice Els zal de klas klaarzetten. Ook moet er nog gecontroleerd worden of er 
voldoende drank is in de voorraadkast. 
 
 
6. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2014-2015 
 

 De TV’s voor beide schoolvestigingen zijn aangekocht. Werner De Keyzer zal 
voor Twee Dreven de instellingen nog nakijken. 

 Tribunes zijn geleverd en goed bevonden door de leerlingen. Koen Schepens 
vroeg of het OC de aankoop van nog één extra tribune zou kunnen overwegen. 
Directrice Els wees OC er wel op dat het lawaai van spelende kinderen op de 
tribunes overlast zou kunnen veroorzaken bij de buren. Filip C. ging even 
informeren bij A’muze wat daaraan kan gedaan worden: volume opvullen met 
water? Ook zijn de tribunes niet perfect modulair en is de aansluiting minder. 

 De geluidsinstallatie is besteld bij Ronny H.Q. (Deinze).  

 De 75 fluohesjes zijn besteld maar nog niet geleverd. 

 De gemeente heeft de goedkeuring gegeven voor de aankoop en installatie 
van 2 kleutertoiletjes. Nog geen idee van de timing wanneer deze zouden 
geïnstalleerd worden. 

 
 
7. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Geen meldingen. 
 
 
8. TAFELRONDE 
 
Mattenwagen 
 
Juf Marianne kaartte de noodzaak aan van een mattenwagen (voor in turnzaal). De 
aankoop hiervan werd goedgekeurd door OC en Directrice Els ging de bestelling 
plaatsen. 
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Sinterklaascadeaus 
 
Juf Sofie (3de kleuterklas) bedankte het OC uit naam van de juffen voor de 
sinterklaascadeautjes. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 8 JANUARI 2014 OM 19u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


