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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 06/12/2018 

 
AANWEZIGEN 
 

BENJAMIN BRACKE 

MATTHIEU DARDENNE 

PETRA DEBUSSCHER 

EVELYNE DESMET 

MICHEL DUTORDOIR 

STIJN HANSSENS 

STEVE HEINDRYCKX 

SISKA RONDELEZ 

NATASJA RUITER 

PETER VAN DE VELDE 

VÉRONIQUE VAN LAERE 

DIRECTRICE ELS 

MEESTER KEVIN 

JUF VICKY 

CHARLOTTE LECLUYSE 

 
VERONTSCHULDIGD 
 

FILIP CHRISTIAENS 

MICHEL CUYPERS 

WERNER DE KEYZER 

JANTINA DE VYLDER 

STEPHANIE DEVOS 

ANNE DUIJSENS 

CHRISTOPHE GARNIER 

SOPIE HELLEBAUT 

SAARTJE HOLLEMAERT 

KATRIEN POTUMS 

KATJA RETSIN 

TESSA VAN BOUCHAUTE 

SYLVIE VAN DE REVIERE 

ERICA VAN DEN HAUWE 

DOMINIQUE VAN DEN PUTTE 

SIMON VAN HOOLAND 

PIETER VANDERHEYDEN 

 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering 20.30 – 20.45 

• Werkgroep Halloween: stand van zaken 20.45 – 21.00 

• Voorbereiding nieuwjaar Oc 21.00 – 21.10 

• Info Schoolbestuur / Schoolraad 21.10 – 21.20 

• Tafelronde 21.20 – 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 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 6 november 2018 werd goedgekeurd. 
 
Ontbrekende foto’s 
 
Oproep aan Jantina, Erika & Katrien om hun foto door te mailen aan Filip C. om op de 
website te plaatsen. 
 
Fietsrekken 
 
Ofwel vraagt het OC prijzen op van de fietsrekken om vervolgens voor te leggen aan de 
gemeente, ofwel koopt OC de aangepaste fietsrekken zelf aan. 
 
Véronique stelde voor om eventueel bij Godefroot of bij het Verzet eens na te vragen of 
zij geen fietsrekken ter sponsoring (reclame) kunnen geven. 
 
Chocoladeverkoop 
 
De leerlingen van het 6de verkochten zo’n 1500-tal doosjes. Opnieuw zal het OC een 10 
EUR / leerling schenken als zakgeld op de sneeuwklas. 
 
Frietjesdag 
 
Filip C. bevestigde dat Baveco gereserveerd is voor de frietjesdag op het einde van het 
schooljaar. 
 
EHBO-cursus 
 
De spoedartsen hebben aan Filip C. hun deelname bevestigd. De EHBO-cursus zal 
plaatsvinden op donderdag 7 februari 2019 in de refter van Latem (samen met OC 
Deurle). 
 
Speelplaats kleuters 
 
Els bevestigde dat de speeltuin van de kleuters inderdaad zal verlegd worden. Het stuk 
tuin aan de Burgemeesterstraat zal dus geïntegreerd worden. 
 
 
2. WERKGROEP KERSTDORP: STAND VAN ZAKEN 
 
De werklijst zal nogmaals doorgestuurd worden. Nog enkele uren op te vullen! 
 
Els vroeg of iemand zich 1u30 kon vrijmaken op maandagochtend 17 december 2018, 
liefst met een bestelwagen of aanhangwagen, om het schoolgerief van de 
brouwerijschuur naar de scholen Latem / Deurle terug te brengen. Véronique ging dit 
bespreken met haar man. 
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3. VOORBEREIDING NIEUWJAAR OC 
 
De kaas- en wijnavond vindt plaats op donderdag 10 januari 2019. De plaats is nog te 
bepalen in functie van de opkomst. 
 
Filip C. zal de kaasschotels bestellen bij Hildes Kaasboetiek (Deinze), alsook de wijn en 
cava nakijken en eventueel bijbestellen bij Lambrecht. 
 
Peter VdV zal de kaasschotels ophalen. 
 
Filip zal nog een mail uitsturen naar de OC-leden en Els zal informeren bij de 
leerkrachten. 
 
 
4. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Geen meldingen. 
 
 
5. TAFELRONDE 
 
Grootoudersfeest Twee Dreven 
 
Natasja liet weten dat het grootoudersfeest op Twee Dreven een groot succes was! 
 
Technische doorlichting 
 
Peter VdV vroeg hoe het zat met de technische doorlichting van de school. 
 
Els gaf aan alle gegevens doorgegeven te hebben aan de Schepen van Onderwijs en 
aan de Schepen van Patrimonium 
 
Wanneer men start met de afbraak van de bibliotheek is niet duidelijk. 
 
Chocoladeverkoop 
 
Siska vroeg zich af of er geen alternatieve manier was om de chocoladedozen te 
verkopen i.p.v. de deur-aan-deur verkoop, vb. gezamenlijk met de klas? 
 
Els bevestigde dat leerlingen onderling reeds afspraken maar dit punt zal volgend 
schooljaar opgenomen worden met de kinderen.  
 
Cateraar 
 
Er werd opgemerkt dat er nogal veel natuuraardappelen en teveel gehakt op het 
schoolmenu staan. Dit wordt in mei opnieuw bekeken. 
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Sinterklaas-traktatie 
 
Benjamin vroeg of er geen gezonder alternatief kon aangeboden worden aan de 
kinderen als Sinterklaas-traktatie, zoals mandarijn & speculaas. 
 
Els zei dat ze hier niet had bij stilgestaan en dat het ook vooral een budgettaire kwestie 
was. 
 
Grote boekentassen 
 
Benjamin gaf aan dat nogal veel leerlingen zware boekentassen meesleuren. 
 
Er werd besloten dat het “boekentassenbeheer” thuis moet besproken worden. Juf 
Vicky ging dit ook eens aanhalen in de klas.  
 
Burgemeesterstraat 
 
Natasja merkte op dat veel leerlingen nu het stukje tussen de parking en de 
schoolomheining nemen om naar school te gaan. Wat veiliger is! Maar dat stukje ligt er 
drassig bij. Michel D. had een oplossing en zal iets voorstellen/doorsturen aan Els. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 10 JANUARI 2019 om 19u30 
(Kaas- en wijnavond) 

 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


