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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 05/02/2015 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, SASKIA PEELMAN, KOEN 
SCHEPENS, WERNER DE KEYZER, SIMON VAN 
HOOLAND, STIJN HANSSENS, SISKA RONDELEZ, JUF 
CARINE, JUF KATELIJN, JUF ANN, DIRECTRICE ELS, 
CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: IRIS KYLE-LEINHASE, KATRIEN DEBAENST, 

CHARLOTTE DIERCKX, STEPHANIE DEVOS, MICHEL 
SANTENS, JANTINA DE VYLDER, BENJAMIN BRACKE, 
MICHEL CUYPERS, MARIE MELIS, 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 ‘Veiligheid op school’   21.05 – 21.20 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.20 – 21.30 

 Tafelronde       21.30 – 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 4 december 2014 werd goedgekeurd. 
 
Nieuw OC-lid 
 
Het oudercomité verwelkomt Siska Rondelez. 
 
Geluidsinstallatie 
 
Juf Vicky heeft de geluidsinstallatie uitgetest voor de muzische avond van het 3de 
leerjaar en goed bevonden. 
 
Mattenwagen 
 
De mattenwagen werd aangekocht en is reeds geleverd. 
 
Kleutertoiletjes 
 
De aanbesteding werd goedgekeurd en uitbesteed aan Nicosani. Plaatsing van de 
nieuwe kleutertoiletjes is voorzien tijdens de krokusvakantie 2015. 
 
EHBO-cursus 
 
In het kader van ‘Veiligheid op school’ organiseert het OC een EHBO-cursus die zal 
plaatsvinden op 12 maart 2015 voor ouders en leerlingen van het 6de leerjaar. De 
EHBO-cursus zal vooral huis-, tuin- en keukenongevallen en enkele reanimatie 
technieken bij kinderen behandelen.  
 
Een uitnodiging is al opgesteld en zal na de krokusvakantie verdeeld worden onder 
de leerlingen.  
 
Er is ook interesse van de gemeenteschool Deurle en van de Simonnetschool om 
deel te nemen aan deze activiteit. De uitnodigingen zullen dan ook op deze 
vestigingen uitgedeeld worden. 
 
Filip C. zal verder ook desbetreffende schepenen uitnodigen en Anne Coppens 
contacteren met vraag om te berichten over deze activiteit. 
 
 
2. KERSTDORP: EVALUATIE 
 
Het werd opnieuw een goede editie van Latem kerstdorp. De Brouwerijschuur was 
mooi aangekleed, de opstelling was goed en er was een goede opkomst. Wel was er 
veel lawaai tijdens het zingen van de juffen. 
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Enkele puntjes ter verbetering: 
 
- een meer gedetailleerde werklijst; 
- meer mastellen bestellen; 
- via de provincie en hoger podium en betere installatie bestellen; 
- zorgen voor betere visibiliteit door middel van een groter plakkaat aan ingang 

van de brouwerij; 
- eventueel doorlopende projectie van foto’s uit de school; 
- juffen eventueel later doen zingen of is het tijd voor een ander concept? 
 
De opbrengst van het kerstdorp lag in de lijn van de vorige jaren. Het OC van Latem 
en Deurle hebben elk 250 EUR aan Canisha gestort.  
 
Tijdens de evaluatie van de werkgroep kerstmarkt werd de vraag gesteld of het OC 
volgende kerstmarkt nog steeds het verzamelde bedrag zal schenken aan een goed 
doel of dat het idee van het aanleggen van een ‘sociale kas’1 op school niet meer 
opportuun is. Het OC keurt dit goed. 
 
 
3. WERKGROEP ‘SCHATJES OP DE PLANKEN’ 
 
De voorbereidingen voor ‘Schatjes op de Planken’ vlotten goed. Het thema is 
“Cowboys & Indianen” en zal plaatsvinden op zondag 29 maart 2015 op de Twee 
Dreven vestiging. 
 
De werkgroep lanceert een oproep aan OC-leden om onderstaande zaken te 
helpen verzamelen: 
 

- versiering in thema; 
- strobalen; 
- doeken voor wigwams 
- wie kan goedkoop A3 foto’s in kleur printen? 

 
 
4. WERKGROEP ‘VEILIGHEID OP SCHOOL’ 
 
De werkgroep ‘veiligheid op school’ is al 2x samengekomen en hebben al enkele 
thema’s besproken. 
 
1. Vergadering gemeente 

 
Filip C. had op maandag 2 februari 2015 een afspraak met Schepenen 
Draulans en Vanderheyden om de verkeersveiligheid en de mobiliteit te 
bespreken. 

 
  

                                                 
1
  vb. wanneer kinderen door financiële redenen niet meekunnen op schooluitstap kan dit met de 

‘sociale kas’ gefinancierd worden. 
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Masterplan Gemeente 
 
O.a. het masterplan werd nog eens uitgelicht. Men verzekerde dat de bibliotheek 
zeker bij onze site blijft. Ook zullen er extra parkeerplaatsen gecreëerd worden 
(tussen nu en 2 jaar…). 
 
Smileyborden 
 
De gemeente overweegt om een Smileybord met timer aan te kopen en prioritair aan 
de scholen te zetten. Er zullen geen permanente smileyborden geplaatst worden. 
 
Men beloofde dat het 30-km bord eerstdaags hersteld zal worden. 
 
Burgemeesterstraat 
 
Vanaf het najaar zal de gemeente hoogstwaarschijnlijk de situatie in de 
Burgemeesterstraat veranderen naar een eenrichtingsverkeer. Eventueel zou de 
richting wel veranderen maar dat zijn experts ter zake aan het bekijken. Situatie 
wordt herbekeken in het 2de helft van dit jaar. 
 
Latemstraat 
 
De gemeente denkt erover om het zebrapad te verbreden of de verkeersdrempel in 
een ander kleur te schilderen of zelfs te verhogen. 
 
 
2. Suggesties van werkgroep ‘Veiligheid op school’ aan directie 
 
EHBO / 1ste hulp op school 
 
De eerste hulp / EHBO is in handen van een extern preventie-adviseur2. 
 
De werkgroep ‘veiligheid op school’ heeft onderstaande suggesties overgemaakt 
aan de directie: 
 
- deur naar poetsproducten aan leraarskamer dichtdoen; 
- grote poort langs Latemstraat dichtdoen overdag; 
- klein poortje langs Latemstraat uitrusten met mechanisch slot (zelfsluitend); 
- extra persoon voor naschoolse opvang; 
- aankoop van een AED-toestel relevant voor schoolomgeving? 
 
  

                                                 
2
  Zij bekijken de school door een ‘veiligheidsbril’: controleren EHBO-kit, brandveiligheid, evacuatie, 

asbestinventaris opmaken, etc.  
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Naschoolse opvang 
 
Directrice Els heeft ondertussen speelpleinmonitoren gecontacteerd met vraag of er 
iemand zou kunnen helpen tussen 17u – 17u30. Maar benadrukte dat Caroline, die 
nu verantwoordelijk is voor naschoolse opvang, de situatie onder controle heeft. 
 
AED-toestel3 
 
Van de Gemeentelijke basisschool Latem een hartveilige school maken? 
 
De werkgroep ‘veiligheid op school’ vroeg het OC of de aankoop van een AED 
toestel relevant zou kunnen zijn in een schoolomgeving. 
 
Een AED is heel eenvoudig te bedienen en iedereen mag een AED-toestel categorie 
1 gebruiken. Het is onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken want 
het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan 
helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet.  
 
De kostprijs voor zo’n toestel is ongeveer 2.500 € (incl. AED-kast, service en 
onderhoud van de AED en verzekering). 
 
Filip C. zal de OC leden tegen de volgende OC vergadering wat meer documentatie 
bezorgen en kort de pro’s en de contra’s opsommen. 
 
Misschien kan het nut van de aankoop van een AED-toestel aangekaart worden bij 
de spoedartsen op de EHBO activiteit op 12 maart 2015. 
 
 
3. Fluo-hesjes 
 
Er is nog geen nieuwe telling geweest van de fluo-hesjes. 
 
 
4. IT security voor kinderen 
 
Op 10 februari 2015 zal Rebekka Van Acker opnieuw voor het 6de leerjaar een 
voordracht houden rond veilig op internet, het belang van paswoorden, etc. 
 
 
  

                                                 
3
  Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok 

aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme 
van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. Het 
AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot 
professionele hulpverleners het van hem overnemen.  
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5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
De schoolraad is samengekomen op 12/01/2015 en heeft aan de gemeente advies 
gegeven om de capaciteit van de gemeenteschool Deurle te verhogen omdat de 
inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016 reeds volzet zijn. Door die verhoging is 
er nu plaats voor 88 kleuters. 
 
Het resultaat van de teldag op 1 februari 2015 was positief. We zijn met 176 kleuters 
en 227 leerlingen in de lagere school. De teldag geeft weer hoeveel leerlingen er 
volgend schooljaar zijn. De formatie, het aantal leerkrachten die de school mag 
aanstellen naar aanleiding van de hoeveelheid kinderen, blijft dezelfde maar niet 
onder dezelfde vorm. 
 
Er zal vermoedelijk volgend schooljaar opnieuw team-teaching zijn in het 1ste 
leerjaar. 
 
 
6. TAFELRONDE 
 
Nieuwe website 
 
Het ontwerp en de structuur van de nieuwe website is klaar. Het is nog een kwestie 
van de pagina’s inhoudelijk te vullen.  
 
Boekentasrekken / Bakken verloren voorwerpen 
 
Als we kijken naar Deurle dan stellen we vast dat de boekentasrekken netjes zijn. 
OC Latem heeft nog geen beslissing genomen. 
 
Wel besliste het OC voor de aankoop van 3 grote bakken op wielen voor het 
verzamelen van verloren voorwerpen. Filip C. zal hiervoor kijken. 
 
Sponsoring  
 
Het OC geeft zijn akkoord om opnieuw een advertentie te plaatsen in het 
programmaboekje van Hooglatem kermis. 
 
Putten parkings 
 
Directrice Els ging navraag doen bij de gemeente om de putten op beide parkings op 
te vullen. 
 
Schoolbal 
 
Er is opnieuw het voorstel om een werkgroep ‘schoolbal’ op te starten. 
Enthousiastelingen mogen zich aanmelden bij Filip C. Directrice Els liet weten 
dat Isabelle Dierckxsens (24Seven) zin heeft om het schoolbal opnieuw mee te 
organiseren. Datum schoolbal? 
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Schoolfeest 
 
Het thema van het schoolfeest zal gekend zijn tegen de volgende OC vergadering 
op 19/03/2015.  
 
Quiz Deurle 
 
OC Deurle stelt OC Latem voor om op 14 maart 2015 een quiz te organiseren voor 
de ouders van de Gemeenteschool Latem-Deurle. OC Latem is het idee zeker 
genegen maar door de drukke periode (muzische avond, EHBO-avond, schatjes op 
de planken, schoolfeest) zal de quiz volgend jaar moeten ingepland worden, alsook 
op de schoolkalender geplaatst worden. 
 
OPROEP - Kandidaat penningmeester 
 
Iris heeft laten weten dat ze volgend schooljaar niet meer de functie van 
penningmeester zal opnemen.  
 
Het OC en de school bedanken Iris hartelijk voor haar jarenlange inzet en 
inspanningen!  
 
 

 
GEZOCHT: GEMOTIVEERDE KANDIDAAT PENNINGMEESTER 

Graag aanmelden bij Filip C. 
 

 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 19 MAART om 20u30 
 

AFDELING TWEE DREVEN 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


