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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 06/11/2014 

 
 

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

 Verslag vorige vergadering    20.30 – 20.45  

 Investeringen OC schooljaar 2014-2015 20.45 – 21.00 

 Werkgroep Halloween: evaluatie   21.00 – 21.10 

 Grootouderfeest: stand van zaken  21.10 – 21.15 

 Werkgroep Kerstdorp: voorbereiding  21.15 – 21.20 

 Info Schoolbestuur/Schoolraad    21.20 – 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 9 oktober 2014 werd goedgekeurd 
 
Foto spelotheek 
 
Een foto van de spelotheek werd op de website geplaatst. 
 
Fluohesjes & werkgroep ’veilig naar school’ 
 
Filip C. bevestigde dat de fluohesjes voor de kleuters in de klassen blijven. 
 
De gepersonaliseerde fluohesjes zijn uitgedeeld. De actie is afgetrapt. Een eerste 
telling had plaats voor de herfstvakantie.  
 
Er moeten zo’n 75-tal extra fluohesjes bijbesteld worden voor de kleuters. 
 
Om de ouders en kinderen te wijzen op de mogelijke gevaren op en rond school zou 
er een werkgroep “veiligheid op school” worden opgericht in samenwerking met de 
directie. Michel Santens, Michel Cuypers, Marie Melis en Anne De Haan waren 
bereid om het initiatief hiervoor te nemen. Marie zal de werkgroep coördineren. De 
voorstellen van deze werkgroep kunnen dan aan de Schepen van Onderwijs, nl. 
Pieter Vanderheyden, worden voorgelegd. 
 
Poortje 
 
De afsluitingsdraad van het kleuterpoortje werd verhoogd. 
 
Hulpcheque 
 
De database werd aangepast. 
De hulpcheque zelf zal worden aangepast tegen volgende vergadering. 
 
Sportlinoleum 
 
Filip C. bevestigde dat sportlinoleum met gewone schonen mag betreden worden. 
 
Kinder-EHBO-cursus 
 
Simon heeft twee spoedartsen (o.a. Jeroen Rottier, oud-leerling Gemeenteschool) 
gevonden die bereid zijn kinder EHBO-cursussen te geven. 
 
We bekijken welke datum in het voorjaar we zouden kunnen vastleggen. Werner De 
Keyzer ging kijken voor een aantrekkelijke flyer op te maken. Er was het idee van 
een quiz te koppelen aan de EHBO-activiteit.  
 
Er werden 2 datums voorgesteld. Simon stemt af met Jeroen welke zou lukken. 
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2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2014-2015 
 
Volgende investeringen voor 2014-2015 werden aangekocht en/of goedkeurd: 
 

- Aankoop 5 picknickbanken voor Twee Dreven; 

- Aankoop 4 kleuterloopfietsjes voor juf Marianne; 

- Aankoop extra niet gepersonaliseerde (wel met 
schoollogo) fluohesjes voor de kleuters 
(bestelling opnieuw bij Toecourt); 

- Aankoop 2 Ludomodul tribunes voor Latem1; 

- Aankoop nieuwe televisietoestel voor zowel 
Latem als Twee Dreven. We wachten de 
eindejaarspromoties eerst af. 

 
Kleutertoiletje 
 
De offerte van de loodgieter voor het vervangen en plaatsen van het kleutertoiletje 
kwam neer op 1380 EUR.  
 
De gemeente heeft het punt op de agenda van het ‘College’ geplaatst. Een update 
wordt verwacht tegen volgende vergadering. 
 
Muziekinstallatie 
 
Nog op zoek naar degelijke installatie. Wordt vervolgd. 
 
 
3. WERKGROEP HALLOWEEN: EVALUATIE 
 
Halloween 2014 werd opnieuw een goede editie met een mooie opkomst van ± 250 
personen. Er waren weinig tot geen incidenten. Wel jammer dat een deel van de 
decoratie werd vernield. 
 
De factuur van de brouwer ontbreekt nog, maar de winst zal in de lijn liggen van 
vorige jaren. 
 
Punten ter verbetering: 
 

- Halloween stond niet op de schoolkalender; 
- Vroeger starten (zo rond 19u); 
- Pijlen duidelijker plaatsen en beter vastmaken; 
- 1 à 2 schrikposten meer zou leuk zijn; 
- Meer verlichting aan de bar; 
- Te weinig bevoorrading van de schrikposten; 

                                                 
1
 De tribunes kunnen op school gebruikt worden als openluchtklas of rustige hoek. Tegelijk is ze voor 

de kinderen heel uitdagend. De abstracte vormen stimuleren hen om te bewegen en prikkelen hun 
fantasie. De tribune brengt kinderen samen en bevordert zo het samenspel. 
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- Lijst van telefoonnummers van de organisatoren en diegene die 
werk/schrikposten bemannen voor vlottere communicatie; 

- Een begeleider die helpt bij het oversteken aan de Latemstraat; 
- Aankoop automatische nietjesmachine of gereedschapskist voor OC? 

 
Wat behouden blijft: 
 

- Aankomst kleine turnzaal; 
- Croque monsieurs; 
- Popcorn; 
- Begeleider aan Maenhoutstraat 

 
 
4. GROOTOUDERSFEEST: STAND VAN ZAKEN 
 
18/11/2014 Twee Dreven Natasja Ruiter en juffen 
20/11/2014 Latem Natasja Ruiter, Cindy Haerinck 
 
Materiaal- en boodschappenlijst is opgesteld. 
 
7/11/2014 stuurt Directrice Els nog eens een brief rond met de uitnodiging voor het 
grootoudersfeest en oproep voor gebak. 
 
 
5. WERKGROEP KERSTDORP: VOORBEREIDING 
 
25/11/2014 zal de eerste vergadering van de werkgroep Kerstdorp van start gaan.  
 
Leentje Lippens zal de verantwoordelijke van OC Deurle zijn. 
 
De formule blijft ongewijzigd: mastellen en Feuerzangenbowle. Ook de juffen zingen 
opnieuw. 
 
Er werd dit jaar als goede doel gekozen voor Canisha, een vzw die zich inzet voor 
het trainen van opgeleide, hulpvaardige assistentiehonden voor personen met een 
beperking. 
 
Er werd afgesproken om dit jaar het goede doel a priori niet te steunen door middel 
van de opbrengst van de drankenverkoop en de mastellen, maar door middel van 
het plaatsen van een aantal collectebussen. Indien die opbrengst te mager mocht 
blijken, kunnen we nog steeds een deel van de opbrengst overwegen.  
Filip C. ging dit aanbrengen bij OC Deurle. 
 
 
6. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
De schoolraad is samengekomen en de gemeente gaf zijn goedkeuring voor het 
maken van een nieuwe website. De nieuwe schoolwebsite zal ook makkelijker te 
raadplegen zijn met een Ipad, Ipod, etc. De nieuwe schoolwebsite zou eind dit jaar 
gelanceerd moeten worden. 



 5 / 5 

 
Volgende schoolraad zal plaatsvinden op 1 februari 2015, tevens ook de nieuwe 
teldatum. 
 
 
7. TAFELRONDE 
 
Spuitbussen 
 
Directrice Els zal de aangekochte spuitbussen voor het verfraaien van de 
speelplaats verdelen onder Latem / Twee Dreven. 
 
Schoolfoto 
 
Benjamin vroeg of de klasfoto niet in het begin van het jaar zou kunnen genomen 
worden i.p.v. in mei. Ook werd geopperd of die klasfoto niet op de website zou 
kunnen geplaatst worden.  
 
Aangezien er 2 digitale fototoestellen op school zijn, zullen de leerkrachten in het 
begin van het schooljaar zelf een klasfoto trekken. De echte klasfoto blijft behouden 
op het einde van het schooljaar. 
 
Parkeerprobleem – veiligheid rond school 
 
Benjamin Bracke vroeg of het OC niet het parkeerprobleem rond 
school zou kunnen bespreken bij de Schepen van Mobiliteit, Peter 
Draulans.  
 
Het innemen van de gehandicaptenplaats was geen optie, maar 
misschien het beschikbaar maken van de plaats bij start en eind 
schooluren... 
 
Koen Schepens stelde ook dat er steeds snel gereden wordt in de 
Latemstraat. Het OC ging ook navraag doen bij de gemeente voor 
de aankoop van snelheidsinformatieborden (smiley’s) / Victor Veilig 
 
Chocoladeverkoop 
 
De verkoop verloopt voorspoedig. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 4 DECEMBER 2014 OM 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 

http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1680&bih=867&tbm=isch&tbnid=ySjwrdo7xugkVM:&imgrefurl=http://www.rondjeschagen.nl/nw-823-7-177434/nieuws/snelheidsbord_op_vliedlaan.html&docid=-bC27FZq5nf-QM&imgurl=http://www.rondjeschagen.nl/content/437/news/clnt/177434_4_org.jpg?width=588&height=441&format=png&scale=upscalecanvas&w=588&h=441&ei=Txe4UtiSE4Wu7Absq4CwBg&zoom=1&iact=rc&page=2&tbnh=152&tbnw=216&start=50&ndsp=59&ved=1t:429,r:53,s:0,i:246&tx=110&ty=58

