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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 4/10/2018 

 
AANWEZIGEN 
 
FILIP CHRISTIAENS 
SOPHIE HELLEBAUT 

EVELYNE DESMET 

MICHEL DUTORDOIR 

STEVE HEINDRYCKX 

CHRISTOPHE GARNIER 

WERNER DE KEYZER 

NATASJA RUITER 

JUF ELS 

JUF ELS 6de LJ. 
 
VERONTSCHULDIGD 
 

BENJAMIN BRACKE 

MICHEL CUYPERS 

MATTHIEU DARDENNE 

STEPHANIE DEVOS 

JANTINA DE VYLDER 

STEFAAN DE VOS 

ANNE DUIJSENS 

CHARLOTTE LECLUYSE 

TESSA VAN BOUCHAUTE 

 

PETER VAN DE VELDE 

DOMINIQUE VAN DEN PUTTE 

VÉRONIQUE VAN LAERE 

ERICA VAN DEN HAUWE 

SIMON VAN HOOLAND 

PIETER VANDERHEYDEN 

KATJA RETSIN 

KATRIEN POTUMS 
 

 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering 20.30 – 20.45 

• Investeringen OC schooljaar 2018-2019 20.45 – 21.05 

• Werkgroep Halloween: Stand van zaken 21.05 – 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. WELKOM AAN ALLE AANWEZIGEN 
 
Ledenlijst 
 
Willen de nieuwe leden hun foto’s zo snel mogelijk doormailen naar Filip C. 
 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 6 september 2018 werd goedgekeurd. 
 

• Airco: komt op bestuurscollege van de Gemeente. De vervanging van de folie op 
de ramen zal ook besproken worden. 

 

• “Veilig naar school”: fluohesjes werden uitgedeeld in het eerste leerjaar en goed 
bevonden, ook de brief werd meegegeven omtrent het nut van de fluohesjes. De 
wedstrijd (telling van de fluohesjes) is nu opgestart. Nogmaals werden aan het 
Gemeentebestuur de bekommernissen omtrent verkeersveiligheid rond de school 
overgemaakt. 

 

• Zandbak en poortje: Gemeente werd op de hoogte gebracht, de betrokken 
schepenen met ambtenaar zijn ter plaatse geweest om dit te bekijken en zo snel 
mogelijk in orde te brengen.  

 

• Dag van de leerkracht: Filip heeft één en ander besteld bij Suffys en zal dit vrijdag 
leveren in Twee Dreven en de Hoofdschool. 

 

• Licht- en energie-audit: Eandis heeft de opdracht gekregen het hele patrimonium 
van de gemeente te screenen en waar nodig aan te passen, o.a. LED-verlichting 
plaatsen. 

 

• Fit en Gezond: er werd opnieuw een gezond ontbijt voorzien door de leerkrachten 
en betaald door het OC  

 
 
2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2018-2019 
 

• Geluidsinstallatie TD + update Latem 
Voor TD zal een nieuwe geluidinstallatie worden aangekocht, de 
geluidsinstallatie voor Latem krijgt een update en zal met bluetooth ondersteund 
worden. Filip C doet hier na de vakantie het nodige voor. 

 

• Lichtbord TD 
Het lichtbord in TD werd enthousiast onthaald. 
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3. WERKGROEP HALLOWEEN 
 

• De werklijst wordt rondgedeeld. Nog slechts enkele posten dienen worden 
ingevuld. 

• Er wordt nog een fotograaf gezocht voor die avond. 

• Ook dit jaar zal er opnieuw een frituur aanwezig zijn. 
 
 
4.  INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 

• Onderhoud 
Sinds het begin van dit schooljaar gebeurt het onderhoud van de school door 
een externe poetsdienst. Dit loopt nog niet van een leien dakje, maar hopelijk is 
beterschap op komst. 

 

• Flankerend onderwijsbeleid 
Er is momenteel een onderzoek aan de gang omtrent het flankerend 
onderwijsbeleid van de gemeente. Filip C zal als voorzitter van het OC hierover 
worden geïnterviewd. Op 23 oktober volgt er dan een plenaire sessie met de 
directies en OC-voorzitters van de verschillende Latemse scholen. 

 
 
5. TAFELRONDE 
 

• Opvolging voorzitter 
Filip C. geeft in januari 2019 de fakkel door als voorzitter.  
Filip zal de nieuwe voorzitter nog tot het einde van dit schooljaar begeleiden en 
de kneepjes van het vak leren. Wie zich geroepen voelt… 

 

• Film kerst 
Er wordt gekeken of er een gepaste film speelt rond kerst, ook Studioscoop is 
een optie. 

 

• Uitstappen met de bus 
Leerkrachten hebben nog steeds de mogelijkheid om buitenschoolse uitstappen 
te regelen met de bus. 

 

• Schoolbal 
Er is vraag van buiten het OC of er nog een schoolbal wordt georganiseerd dit 
jaar. De werkgroep steekt de koppen bijeen. 

 

• Geurhinder eetzaal 
Er wordt geurhinder gemeld in de opvangzaal/eetzaal ’s ochtends vroeg. Deze 
geur is afkomstig van etensresten/bakken van Sodexo van de dag voordien. 
Deze vuilniszakken worden nu buiten het gebouw geplaatst i.p.v. binnen. 

 

• Frietjesdag 
Er zal opnieuw een frietjesdag plaatsvinden, zijnde de laatste maandag van het 
schooljaar, 24 juni. Filip C neemt hiervoor contact op met Baveco. 
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VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 

 
DINSDAG 6 NOVEMBER 2018 om 20u30  

 
AFDELING LATEM 

 
 
Sophie Hellebaut, 
Voor verslag 


