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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 08/10/2015 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, KATRIEN DEBAENST, MICHEL 
SANTENS, WERNER DE KEYZER, STEPHANIE 
DEVOS, SIMON VAN HOOLAND, JANTINA DE VYLDER, 
MARIE MELIS, ANNE DUIJSENS, SISKA RONDELEZ, 
NATASJA RUITER, DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, 
STEVE HEINDRYCKX, DIRECTRICE ELS, JUF ELS, 
JUF ANNEKE BOELAERT, CHARLOTTE LECLUYSE 

 
 
VERONTSCHULDIGD: CHARLOTTE DIERCKX, IRIS KYLE-LEINHASE, 

BENJAMIN BRACKE, MICHEL CUYPERS, STIJN 
HANSSENS, CHRISTOPHE GARNIER, KOEN 
SCHEPENS, ELS HULSELMANS, PIETER 
VANDERHEYDEN 

 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering   20.30 – 20.45 

 Investeringen OC schooljaar 2015-2016 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. VERSLAG VORIGE VERGADERING 
 
Het verslag van het oudercomité van 10 september 2015 werd goedgekeurd. 
 
Nieuwe penningmeester 
 
De overdracht naar onze nieuwe penningmeester, Wim Kuilboer, is afgerond. De 
dotaties aan de leerkrachten zijn ondertussen uitgedeeld. 
 
Parkeerproblemen Burgemeesterstraat 
 
Filip C. heeft nog geen antwoord bekomen van de gemeente op zijn e-mailbericht 
wat betreft de verkeerssituatie in de Burgemeesterstraat. Wordt verder opgevolgd. 
 
Zonnewering 2de leerjaar 
 
De stof en klittenband voor de zonnewering werden geleverd. Alvast dank bij 
voorbaat aan Leen Baert die de zonnewering zal maken. 
 
Speelhuisje 
 
Zal gauw worden geleverd door Steve Heindryckx. 
 
GBS solidair 
 
De goederen werden dankbaar in ontvangst genomen bij het Sociaal Huis. 
 
Schoolbal 
 
Het schoolbal zal doorgaan op 25 juni 2015. Directrice Els zal de nodige afspraken 
maken met FC Latem en 24Seven, na bespreking met OC Deurle. 
 
2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2015 - 2016 
 
Bee-bot 
 
De Bee-bots werden geleverd en worden momenteel uitgetest in het 1ste leerjaar 
onder begeleiding van Katlijn Vantomme, waar ze enthousiast onthaald werden  
 
Na een brainstormsessie van de leerkrachten, heeft het OC beslist om over te gaan 
tot volgende aankopen: 
 
- 3 brommetjes "Feber Moto Cars" (Fun); 
- 3 loopfietsjes (Marsival); 
- 3 loopfietsjes met trappers (Marsival); 
- zitbank rond boom op grote speelplaats (Alfateak); 
- 2 picknicktafels op grote speelplaats (Craswood); 
- 3 puzzeletalages kleuterklassen hoofdschool (Marsival). 
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Investering kerstgeschenk 
 
N.a.v. van een idee van OC Deurle, zal het OC, bij wijze van kerstgeschenk, de 
kinderen vanaf de 3de kleuterklas tot het 6de leerjaar trakteren op de film Inside Out in 
de cinema op vrijdag 18 december 2015. Dit komt neer op 5 EUR / kind. Het vervoer 
bedraagt 6 EUR en zal op de schoolrekening komen. 
 
Bandje 1ste schooldag 
 
Ook werd er beslist om de kosten van het muziekbandje in de budgettering te 
steken. 
 
Twee Dreven 
 
Michel Santens vroeg zich af er ook een paal bij de ingang schoolpoortje (Twee 
Dreven-straat) kon geplaatst worden zodat men zich daar niet meer kan parkeren in 
kader van de veiligheid. Directrice Els ging dit opnemen met de gemeente. 
 
 
3. WERKGROEP HALLOWEEN – STAND VAN ZAKEN 
 
De organisatie gaat vrij vlot. Filip C. laat de werklijst rondgaan. Er wordt nog 
specifiek gevraagd naar vrijwilligers om een 2-tal schrikposten te bemannen en hulp 
bij opbouw en afbraak. 
 
 
4. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Schoolraad 
 
Filip C. zetelt nu in de schoolraad. Deze schoolraad komt 2 à 3 maal per jaar samen. 
 
Schoolbestuur 
 
Directrice Els informeerde het OC dat de gemeente op 20 oktober 2015 de plannen 
van de toekomstige schoolsite zal bekijken.  
 
 
5. TAFELRONDE 
 
Werkgroep veiligheid 
 
In de werkgroep veiligheid werd de problematiek besproken rond het vertrek bij 
uitstappen vooral met bagage, vb. bos-, sneeuwklassen. Michel Santens stelde voor 
om de bus(sen) te laten komen naar de voetbalvelden ipv van de Latemstraat te 
blokkeren voor doorgaand verkeerd. Zo kan de veiligheid van de kinderen bij het in- 
en uitstappen beter gegarandeerd worden.  
Directrice Els vond dit een goed idee en dit zal vanaf nu zo ook het geval zijn bij 
bepaalde groepsreizen. 
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Loslopende hond 
 
In de Eikeldreef loopt er al enige tijd een Duitse Scheper los. De wijkagent werd 
aangesproken maar zei dat hij enkel iets kan doen indien hij dit zelf kan vaststellen. 
Directrice Els ging dit verder opvolgen. 
 
Veggie op school 
 
Vanuit de MINA-raad1 komt de oproep om in te tekenen op een 2-uur durende 
kookworkshop aan t.w.v. 170 EUR. De school besliste om het 4de leerjaar te laten 
intekenen hiervoor. Als tegenprestatie zal de school dit initiatief promoten dmv 
schoolsprokkeltjes en website. 
 
Het OC vindt het anderzijds wel jammer dat het niet werd geconsulteerd tijdens de 
brainstormsessies hieromtrent. Filip C. zal dit opnemen met de betrokken personen. 
 
Verkeersborden 
 
Benjamin Bracke meldde dat het verkeersbord aan de kant van de vijver 
overwoekerd is. En de 30-km verkeersborden zouden nog steeds niet naar behoren 
werken. Filip C. zal dit opnemen. 
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015 OM 20U30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 

                                                 
1
 De gemeentelijke Raad voor Milieu en Natuur 


