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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 06/11/2018 

 
AANWEZIGEN 
 

FILIP CHRISTIAENS 

BENJAMIN BRACKE 

WERNER DE KEYZER 

MICHEL DUTORDOIR 

CHRISTOPHE GARNIER 

SOPIE HELLEBAUT 

KATJA RETSIN 

NATASJA RUITER 

TESSA VAN BOUCHAUTE 

ERICA VAN DEN HAUWE 

SIMON VAN HOOLAND 

JUF AN 

JUF MARIANNE 

JUF ILSE 

CHARLOTTE LECLUYSE 

 
VERONTSCHULDIGD 
 

MICHEL CUYPERS 

MATTHIEU DARDENNE 

EVELYNE DESMET 

JANTINA DE VYLDER 

PETRA DEBUSSCHER 

STEPHANIE DEVOS 

ANNE DUIJSENS 

STIJN HANSSENS 

STEVE HEINDRYCKX 

SAARTJE HOLLEMAERT 

KATRIEN POTUMS 

SISKA RONDELEZ 

SYLVIE VAN DE REVIERE 

PETER VAN DE VELDE 

DOMINIQUE VAN DEN PUTTE 

VÉRONIQUE VAN LAERE 

PIETER VANDERHEYDEN 

 
AGENDA: 
 

• Verslag vorige vergadering 20.30 – 20.45 

• Investeringen OC schooljaar 2018-2019 20.45 – 21.00 

• Werkgroep Halloween: evaluatie 21.00 – 21.10 

• Grootouderfeest Latem: evaluatie 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 
 
Verslag vorige vergadering 
 
Het verslag van het oudercomité van 4 oktober 2018 werd goedgekeurd. 
 
OC-leden 
 
- We nemen afscheid van Stefaan De Vos en Koen Schepens. 

Het OC dankt hen voor de geleverde inspanningen! 
 
- Oproep aan de OC-leden om ontbrekende foto’s door te sturen naar Filip voor het 

plaatsen op de schoolwebsite. Filip stuurt hiervoor nog een mail. 
 
Voorzitterschap 
 
Op 1 januari 2019 stopt Filip C. met het voorzitterschap en zal Michel Dutordoir de taak 
van voorzitter opnemen. 
 
Dag van de leerkracht 
De leerkrachten waren tevreden met de lekkere attentie op de dag van de leerkracht. 
 
Zwarte Pietenpakken 
 
De moeder van juf Ilse maakt nieuwe Pietenpakken voor school. De beide OC’s (Latem 
& Deurle) zullen een bon van 50 EUR van de d’ Ouwe Hoeve afgeven als bedanking. 
 
Kerstfilm 
 
Opnieuw biedt het OC de leerlingen een kerstfilm aan op 21 december 2018. Als 
kerstfilm werd gekozen voor Wreck-It Ralph 2. 
 
 
2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2018-2019 
 
Geluidinstallatie  
 
Er zal overgegaan worden tot de aankoop van een gelijkaardige geluidsinstallatie als in 
Latem. De Latemse installatie zal worden uitgebreid met een bluetooth-component. 
 
 
3. WERKGROEP HALLOWEEN: EVALUATIE 
 
De Halloween 2018 editie was opnieuw een goede editie met 280 inschrijvingen (!) en 
verliep zonder noemenswaardige incidenten. 
De frietjes verkochten vlot (160 pakken) en ook de hotdog achteraf wisten de mensen te 
appreciëren. We zouden dit volgend jaar opnieuw zo kunnen aanhouden. 
 
Het OC Deurle vroeg om volgend schooljaar eens van dag te verwisselen: vrijdag i.p.v. 
zaterdag. Maar wegens de muziekschool is dit niet haalbaar. 
 



 
 

3 

De juffen vroegen om de volgende Halloween-editie hun schrikpost iets vroeger op de 
tocht te mogen houden. 
 
Hieronder enkele punten genoteerd door de werkgroep: 

- 3 personen achter de binnenbar is voldoende; 
- 1 persoon meer aan de buitenbar (om op te ruimen) 
- Meer licht in de buitenbar 
- Er werd geen Leffe verkocht 
- Meer witte wijn (12 flessen) 
- Meer wisselgeld 
- Grote vuilbakken (festivalcontainers) vragen aan de gemeente (voor o.a. het 

afval van de frietjes) 
 
 
4. GROOTOUDERFEEST LATEM: EVALUATIE 
 
Het grootouderfeest op de hoofdschool verliep weer vlot onder leiding van Natasja, 
waarvoor onze welgemeende dank. 
 
Natasja haalde aan dat er volgende keer wat meer hup welkom zou zijn, zeker ’s 
ochtends. 
 
 
5. WERKGROEP KERSTDORP: VOORBEREIDING 
 
De eerste vergadering van de werkgroep zal plaatsvinden woensdag 21 november 
2018. Opnieuw gaan we voor vuurwijn en mastellen. Ook de juffen bevestigden dat ze 
opnieuw zullen zingen. Ook verklapten ze dat ze voor een hartverwarmend thema 
kiezen. 
 
Het openingsuur van de brouwerij stemmen we af met de openingsuren van de 
kerstmarkt. 
 
 
6. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Juf Ilse meldde dat juf Stephanie full-time in de 1ste kleuterklas / peuterklas staat. 
 
Flankerend onderwijsbeleid 
 
In opdracht van onze gemeente startte de Artevelde-Hogeschool een onderzoek naar 
het flankerend onderwijsbeleid in onze gemeente. 
 
Een eerste plenaire sessie met vertegenwoordigers van de verschillend scholen vond 
plaats op dinsdag 23 oktober 2018. Het finale conclusierapport wordt begin 2019 
verwacht. 
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7. TAFELRONDE 
 
Fietsrekken 
 
Michel D. merkte op dat de fietsrekken niet aangepast zijn voor fietsen met dikkere 
banden, zoals mountainbike–fietsen of kinderfietsen. Els zal bij de gemeente informeren 
of zij een oplossing kunnen aanbieden. 
 
Recyclage buitenspeelgoed 
 
Naar aanleiding van een reportage zag Katja R. hoe er met recyclagemateriaal 
buitenspeelgoed werd gemaakt voor de kinderen.  
 
Filip C. verwees naar het initiatief op Twee Dreven 2 jaar geleden. Deze zelfgemaakte 
buitenspeeltuigen werden goedgekeurd door de inspectie (noodzakelijk voor de 
verzekering). Het OC bekijkt hoe we dit ook voor de hoofdschool kunnen 
verwezenlijken. Katja zal wat foto’s doorsturen naar Filip C. voor inspiratie. 
 
Kleuterspeelplaats 
 
Er werd gevraagd of er bij de gemeente niet kan nagevraagd worden, met zicht op de 
nakende bouwplannen, om de ruimte bij de Burgemeesterstraat reeds vrij te maken 
voor de kleuters. Juf Ilse gaat dit eerst bespreken met Directrice Els voordat Filip C. dit 
voorlegt aan de gemeente.  
 
Toegang school 
 
Het probleem van de toegang tot de school werd besproken. Er dient een oefening 
gemaakt te worden waarbij verschillende opties kunnen bekeken worden (bvb 
gescheiden ingang van de muziekschool, betreden van de school via 1 ingang, 
procedure voor het verlaten van de school, etc.). 
 
Sinterklaasbudget 
 
Het OC stemt in om de kleuterjuffen opnieuw een sinterklaasbudget te geven voor een 
gezamenlijk cadeau voor hun klas aan te kopen.  
 
EHBO-cursus voor kinderen 
 
Filip C. neemt met Jeroen en David (urgentieartsen) contact op om opnieuw een EHBO-
cursus voor kinderen te organiseren (februari / maart 2019). 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 6 DECEMBER 2018 om 20u30  
 

AFDELING LATEM 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


