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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 09/10/2014 

 
 

AANWEZIGEN: FILIP CHRISTIAENS, SASKIA PEELMAN, KATRIEN DEBAENST, 
CHARLOTTE DIERCKX, STEPHANIE DEVOS, BENJAMIN BRACKE, WERNER DE 
KEYZER, SIMON VAN HOOLAND, KOEN SCHEPENS, MARIE MELIS, MICHEL 
CUYPERS, JUF ELS (6de), JUF ELS (2de KL), JUF KATLIJN, CHARLOTTE 
LECLUYSE 
 
 
VERONTSCHULDIGD: DIRECTRICE ELS, IRIS KYLE-LEINHASE, MICHEL 
SANTENS, ELS HULSELMANS, JANTINA DE VYLDER, STIJN HANSSENS, 
PIETER VANDERHEYDEN 
 
 
AGENDA: 
 

 Verslag vorige vergadering    20.30 – 20.45  

 Investeringen OC schooljaar 2014-2015 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 11 september 2014 werd goedgekeurd. 
 
Foto spelotheek 
 
Er werd nog geen foto van de spelotheek op de website geplaatst. 
 
Brouwer 
 
De verschillende drankenfacturen werden verzameld en zullen aan Giovanni worden 
gegeven om te zien of we ergens anders voordeliger kunnen aankopen. 
 
Welkomstdag 
 
Ondanks dat de opkomst matig was op beide scholen, blijven we toch het concept 
behouden. De aanwezige juffen suggereerden dat we misschien door het plaatsen 
van de welkomstdag op een avond tijdens de laatste week van augustus, meer 
mensen zouden bereiken. 
 
Fluohesjes & Wedstrijd ‘veilig naar school’ 
 
De gepersonaliseerde hesjes zouden in loop van week 41-42 afgeleverd moeten 
worden. Zodra het 1ste leerjaar hun gepersonaliseerde fluohesje heeft gekregen, kan 
de telling van start gaan. De leerlingen van het 1ste leerjaar krijgen dan ook een brief 
van het OC mee met uitleg voor de ouders waarom we de leerlingen bewustmaken 
van het belang van het dragen van het fluohesje. 
 
Na de kerstvakantie volgt een eerste evaluatie, waarna eventueel een nieuw soort 
wedstrijd rond ‘veilig naar school’ verder kan uitgewerkt worden in januari 2015.  
 
Juf Els (2de KL) vond het jammer dat de fluohesjes voor de kleuters afgeschaft 
werden. Door het uitdelen van fluohesjes aan de kleuters, bij wijze van test, twee 
jaar geleden, zijn er geen fluohesjes meer voorhanden in de kleuterklassen. OC stelt 
voor om de resterende fluohesjes te tellen en de nodige aantallen aan de 
kleuterjuffen te bezorgen. 
 
Poortje 
 
Marie Melis meldde dat haar dochter nog steeds gemakkelijk het kleuterpoortje kan 
openen. Zou plaatsen van een slotje of verhogen van de afsluitingsdraad een 
oplossing kunnen zijn? 
 
Kerstmarkt 
 
David Cloet, voorzitter OC Deurle, zal ons contact zijn voor de kerstmarkt. 
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Dotatie leerkrachten 
 
De dotaties aan de leerkrachten zijn uitbetaald. Zoals afgesproken, indien het OC na 
twee opeenvolgende jaren geen afrekeningen over het uitbesteedde bedrag krijgt, 
gaat het geld van die bepaalde leerkracht in de spaarpot voor aankoop 
feestdecoratie schoolfeest. 
 
Muziekinstallatie 
 
De aangekochte muziekinstallatie werd geretourneerd wegens defecten en moeilijk 
hanteerbaar. Er wordt een andere leverancier aangesproken. 
 
Hulpcheque 
 
De nieuwe lay-out van de hulpcheque staat nog op het to-do-lijstje van Filip. 
 
 
2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2014-2015 
 
Met betrekking tot de geplande investeringen worden volgende voorstellen beslist / 
overwogen: 
 
Loopfietsen 
 
Op vraag van juf Marianne, keurt OC aankoop van 4 kleuterloopfietsjes goed. 
Charlotte L. zal voor de bestelling en de levering hiervan zorgen. 
 
Kinderpicknicktafels 
 
Aangezien kinderpicknicktafels nuttig zouden zijn voor zowel de hoofdschool als 
voor Twee Dreven, beslist OC over te gaan tot aankoop hiervan. Filip zal met 
Directrice Els overleggen over de gewenste aantallen. Charlotte L. zal vervolgens 
voor de bestelling en de levering zorgen. 
 
Ludomodulblokken 
 
De aanschaf van ludomodulblokken lijkt 
het OC een leuk idee om kleur op de 
speelplaats te brengen. Bovendien blijken 
ludomodulblokken de verbeelding en 
creativiteit van kinderen te stimuleren. De 
aankoopprijzen zijn hiervoor gekend. Filip 
overlegt verder met Directrice Els. 
 
Rekken boekentassen 
 
De rekken in Deurle zijn degelijk. We wachten, zoals genoteerd in vorig verslag, 
gebruik in Deurle nog wat af en evalueren later. 
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Speelheuvel Twee Dreven / kunstras 
 
Europlay gaf ongunstig advies voor het plaatsen van een speelheuvel met 
heuvelglijbaan voor Twee Dreven. Blijkbaar niet realiseerbaar en geloven ze ook 
voor dergelijke constructie geen veiligheidsattest te kunnen afleveren. Ze stelden als 
alternatief een vrijstaande kinderglijbaan voor. Charlotte L. gaat bij andere 
leverancier tweede opinie vragen.  
 
Ondertussen zijn er prijsoffertes aangevraagd voor eventueel vervanging van het 
kunstgras op de speelheuvel en/of het leggen van kunstgras (veiligheidsgras met 
valdempende laag) over het hele stukje groen (inclusief speelheuvel). Dit kan dienen 
als stevige basis voor eventueel latere speeltuigen. Wordt vervolgd. 
 

Locomotief + personenwagen Twee 
Dreven 
 
Andere voorgestelde optie uit het gamma 
van Europlay was eventueel locomotief + 
personenwagen ter waarde 
van ± 3.900 EUR. Extra 
module tankwagon een optie 
indien geen speelheuvel? 
(meerprijs: 1488,30 EUR) 
 
 

 
 
 
Kleutertoiletje 
 
Filip heeft de problematiek rond het kleutertoiletje bekeken met een 
loodgieter. Blijkt dat het binnenwerk van het toiletje volledig kapot is. Een 
nieuw toiletje zou een oplossing kunnen zijn en een offerte zal worden 
opgemaakt. Filip kijkt dit verder na en bespreekt dit achteraf met de 
gemeente. 
 
 
Ook zouden we het gebruik van een dispenser van velletjes toiletpapier 
uittesten. Charlotte L. vraagt prijzen hiervoor op 
 
 
Algemeen 
 
Filip neemt dit alles op met de directie om tegen volgende vergadering tot een 
definitieve aankoop / beslissing te kunnen komen. 
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Kinder-EHBO-cursus 
 
N.a.v. een ongevalletje op school, vroeg Stephanie Devos zich af of het idee van het 
organiseren van een kinder-EHBO cursus voor zowel leerkrachten als ouders niet 
weer besproken kan worden. Simon van Hooland zal bij collega’s informeren betreft 
deze kinder-EHBO cursussen.  
 
 
3. WERKGROEP HALLOWEEN 
 
Maandag 13 oktober 2014 zal er een herinneringsbrief worden uitgestuurd. 
 
Er is dit jaar een extra schrikpost dat zal bemand worden door Michel Cuypers en 
Marie Melis. 
 
Benjamin Bracke, Koen Schepens en Charlotte L. lenen hun croque monsieur- 
toestellen uit voor het Halloween-gebeuren. 
 
Filip stuurt binnenkort de werklijst rond. Benjamin Bracke, Koen Schepens en Wim 
Kuilboer komen alvast helpen met het opstellen. Verder wordt er nog hulp gezocht 
voor het afruimen (tussen 20u30 – 22u30). 
 
De start van de Halloweentocht begint op de speelplaats en zal eindigen in de 
kleuterturnzaal. 
 
 
4. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD 
 
Na het plaatsen van nieuw linoleum op de hoofdschool is er nog wat budget over. 
Het resterende budget zou kunnen dienen voor het plaatsen van sportlinoleum in de 
kleuterturnzaal of nieuwe linoleum in Twee Dreven. Na het ontvangen van de 
desbetreffende offertes zal er een besluit genomen worden. Dit zal ongeveer rond de 
Kerst-, krokus- of paasvakantie zijn. 
 
 
5. TAFELRONDE 
 
Dotaties 
 
Directrice Els bedankte het OC uit naam van de leerkrachten voor de gekregen 
dotaties. 
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Poorten 
 
Koen Schepens stelde vast dat de poorten nog steeds niet goed worden gesloten en 
stelde vragen rond de veiligheid en de vrije toegang tot de school. Het dubbel 
gebruik van de school met de muziekschool maakt de situatie nog moeilijker. 
Het OC vraagt aan Directrice Els of er alvast duidelijk leesbare veiligheidsbordjes 
aan de poorten zouden kunnen bevestigd worden. 
 
 
Juf Els (2de KL) 
 
Door pech heeft Juf Els van de OC-dotatie al een nieuw tapijt en een nieuw Ikea-
kastje moeten aankopen. OC stemde er mee in om deze extra kosten te financieren. 
 
 
Website 
 
Een nieuwe schoolwebsite is in de maak. Juf Katlijn is o.a. met het ontwerp bezig. 
De landingspagina en de gekende structuur blijven ongeveer behouden. De 
lancering hiervan is voorzien rond nieuwjaar. 
 
Koen Schepens bracht het idee aan om een webshop te integreren in de nieuwe 
website waar men bijvoorbeeld een nieuw fluohesjes of een nieuwe sportoutfit zou 
kunnen bestellen. Zelfs de chocoladeverkoop zouden we daaraan kunnen linken.  
 
 

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE: 
 

DONDERDAG 6 NOVEMBER 2014 OM 20u30 
 

AFDELING LATEM 
 
 
Charlotte Lecluyse 
Voor verslag 


