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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 4/2/2016 

 
 
AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, KATRIEN DEBAENST, MICHEL 

SANTENS, BENJAMIN BRACKE, WERNER DE 
KEYZER, STEPHANIE DEVOS, KOEN SCHEPENS, 
NATASJA RUITER, SISKA RONDELEZ, STEVE 
HEINDRYCKX, DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, 
DIRECTRICE ELS HAUTEKEETE, MEESTER ERWIN, 
JUF EVELYNE, CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, IRIS KYLE-LEINHASE, MARIE 

MELIS, SIMON VAN HOOLAND, JANTINA DE VYLDER, 
MICHEL CUYPERS, STIJN HANSSENS, CHRISTOPHE 
GARNIER, ANNE DUIJSENS, ELS HULSELMANS, 
PIETER VANDERHEYDEN 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering   20.30 – 20.45 

 Kerstdorp: evaluatie    20.45 – 20.55 

 Werkgroep ‘Schatjes op de Planken’  20.55 – 21.05 

 Werkgroep ‘Quiz’     21.05 – 21.15 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.15 – 21.25 

 Tafelronde       21.25 – 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 10 december 2015 werd goedgekeurd. 
 
Sneeuwklas 
 
De leerlingen van het 6de jaar bedanken (postkaartje goed ontvangen) het OC voor 
de bijdrage aan hun meer dan geslaagde sneeuwklas. 
 
Loslopende hond 
 
Het probleem van de loslopende hond loste zichzelf op. De mensen en de hond zijn 
verhuisd.  
 
Paaltje Twee Dreven 
 
Nog geen zicht op de concrete planning van de Technische Dienst. 
 
Investeringen 
 
Dankzij het zorgvuldig voorbereide subsidiedossier van Wim Kuilboer werden alle 
investeringen terugbetaald door de gemeente. 
 
Fluo-hesjes 
 
De fluo-hesjes werden uitgedeeld.  
Volgend jaar informeren we bij EVN bvba en Publitime voor prijzen. 
Werner doet hiervoor het nodige. 
 
Studie 1ste leerjaar 
 
Na de krokus gaan de kinderen van het 1ste leerjaar een korter studiemoment 
hebben.  
 
Veggiedag 
 
Zoals eerder aangegeven, zal het 4de leerjaar deelnemen aan het vegetarisch project 
op 14 maart 2016 om 10u20. Er worden nog een tweetal vrijwilligers gezocht om de 
leerlingen bij deze kookworkshop te begeleiden. Natasja Ruiter heeft zich alvast 
kandidaat gesteld en zoekt nog een 2de vrijwilliger. 
 
Frietjesdag 
 
De frietjesdag zal plaatsvinden op maandag 27 juni 2016. We werken samen met 
BAVECO – de firma die vorig jaar de frietjesdag in Deurle verzorgde. 
 
Fietspool 
 
Maandag 1 februari 2016 was de eerste vergadering. Fietspool, voetpool, carpool… 
milieuvriendelijkere alternatieven voor autoverplaatsingen naar school werden 
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besproken. Er is nog niets concreets uit de bus gekomen. Er wordt gestart met een 
enquête van de gemeente naar de ouders om te polsen naar de belangstelling over 
dit initiatief. Een opvolgvergadering moet nog ingepland worden. 
 
Er werd ook gemeld dat binnen 2 maanden over het nieuwe mobiliteitsplan zal 
gestemd worden en dat de snelheid in Latem drastisch naar beneden zal gaan. 
 
 
2. KERSTDORP: EVALUATIE 
 
Opnieuw werd een mooie opbrengst genoteerd.  
Er moet gezegd worden dat de brouwerijzaal heel mooi werd aangekleed! 
Ook de fotoprojectie werd geapprecieerd.  
Enkele puntjes: 

- Werklijst: soms met teveel mensen (maar beter teveel dan te weinig) 
- Geen warme Filliers dranken meer 
- 200 mastellen ipv 180 
- Meer graanjenever 
- Overwegen om toch pils te schenken 

 
 
3. WERKGROEP ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’ 
 
Het thema is: “Schatjes naar Rio”, in het kader van de Olympische Spelen. 
De voorbereiding verloopt vlot. De werklijst voor helpende handen volgt later. 
 
 
4. WERKGROEP ‘QUIZ’ 
 
De werklijst voor de Quiz-avond werd volledig ingevuld. Er is nog steeds plaats voor 
5 teams uit Latem. 
 
 
5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Geen meldingen. 
 
 
6. TAFELRONDE 
 
Luizen 
 
N.a.v. het herhaaldelijk terugkeren van luizen in de kleuterklassen, vroeg Steve 
Heindryckx aan de Directrice of er een laatste oproep naar de ouders zou kunnen 
worden gezonden om tijdens de krokusvakantie hun kinderen nogmaals na te kijken 
op luizen en te behandelen indien nodig. 
Een vakantieperiode is namelijk ideaal om definitief komaf te maken met deze 
beestjes. 
 
Els zal hiervoor het nodige doen. 
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Vervanging leerkracht 2de leerjaar 
 
Natasja Ruiter kaartte de bezorgdheid van enkele ouders aan over de leraarswissel 
in het 2de leerjaar. 
 
Directrice Els bevestigde dat deze beslissing goed doordacht genomen is. 
 
De meeste kinderen reageerden bovendien enthousiast op de eerste kennismaking 
met juf. An-Sofie. 
 
Het OC wenst beide leerkrachten veel plezier en succes in hun nieuwe uitdaging. 
 
Grootte klassen 
 
Marie Melis uitte haar bezorgdheid over de grootte van de klassen. Blijkbaar hebben 
volgens haar een aantal kinderen extra begeleiding nodig (bijles / logopedie) en 
vroeg of er geen ‘stop’ op het leerlingenaantal konden worden gezet.  
 
Directrice Els repliceerde dat onze school tot maximaal 150 leerlingen voor de lagere 
school kan opvangen. Dit maximum wordt bovendien nog niet gehaald. 
 
Poort Burgemeesterstraat 
 
Siska Rondelez meldde dat de poort vaak openstaat (overdag).  
Dit werd besproken op de lerarenvergadering en men zal hier beter op toe zien. 
 
Schoolfeestthema 
 
Op donderdag 4 februari 2016 start de brainstormfase. Op 10 maart 2016 valt de 
beslissing over het thema. 
 
Plannen schoolsite 
 
Michel Santens informeerde naar de stand van zaken i.v.m. de renovatieplannen van 
de schoolsite. De 6 ingediende plannen werden niet goedgekeurd door de gemeente 
en zodoende moet het hele proces opnieuw worden opgestart. 
 
Lentefeest 
 
Het lentefeest vindt plaats op zaterdag 23 april 2016 om 15u. Nadien is er een kleine 
receptie. 
 
OC e-mailadres 
 
Het OC heeft een eigen e-mailadres: Latem.OC@gmail.com 
  

mailto:Latem.OC@gmail.com
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VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 10 MAART 2016 om 20u30 
 

AFDELING TWEE-DREVEN 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


