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

VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 10/12/2015

AANWEZIGEN:

FILIP CHRISTIAENS, IRIS KYLE-LEINHASE, BENJAMIN
BRACKE, WERNER DE KEYZER, STEPHANIE DEVOS,
MARIE MELIS, NATASJA RUITER, DOMINIQUE VAN
DEN PUTTE, DIRECTRICE ELS HAUTEKEETE, JUF
SOFIE, JUF VICKY, CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD:

CHARLOTTE DIERCKX, KATRIEN DEBAENST, MICHEL
SANTENS, SIMON VAN HOOLAND, JANTINA DE
VYLDER, MICHEL CUYPERS, STIJN HANSSENS,
CHRISTOPHE GARNIER, KOEN SCHEPENS, ANNE
DUIJSENS, SISKA RONDELEZ, STEVE HEINDRYCKX,
ELS HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN

AGENDA:








Verslag vorige vergadering
Grootouderfeest: evaluatie
Werkgroep Kerstdorp: stand van zaken
Chocoladeverkoop: resultaten
Voorbereiding nieuwjaar OC
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde

20.30 – 20.45
20.45 – 20.55
20.55 – 21.10
21.10 – 21.15
21.15 – 21.25
21.25 – 21.35
21.35 – 21.50
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1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het oudercomité van 12 november 2015 werd goedgekeurd.
Paaltje Twee Dreven
Schepen Van De Voorde liet weten dat dit verzoek werd doorgespeeld aan de
Technische Dienst.
Investeringen OC schooljaar 2015-2016
Er werden nog twee bijkomende aankopen gedaan:
-

2 extra puzzelkasten voor kleuterklas;
Fluohesjes 1ste leerjaar.

Het investeringsdossier is klaar om aan de gemeente overgemaakt te worden. Met
dank aan Wim Kuilboer!
Loslopende hond
Geen verdere opvolging voorlopig.

2.

GROOTOUDERSFEEST: EVALUATIE

Het OC bedankt Natasja Ruiter en de verschillende medewerkers / leerkrachten voor
hun hulp en inzet bij de grootouderfeesten.
Ook dit jaar opnieuw een grote opkomst in beide schoolvestigingen en verliep alles
vlot.
Er is melding van een lekkende koffiemachine en een kapotte waterkoker. Filip C.
zal twee nieuwe waterkokers aankopen. De lekkende koffiemachine zal moeten
hersteld worden door Limarc. Directrice Els doet hier het nodige voor.

3.

WERKGROEP KERSTDORP: STAND VAN ZAKEN

De werklijst is goed ingevuld.
Extra hulp bij opbouw zou welkom zijn.
De juffen zingen om 17u en 18u.
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4.

CHOCOLADEVERKOOP: RESULTATEN

Er werd een recordverkoop van 1008 verkochte dozen genoteerd.
Het OC bedankt de leerlingen van het 6de leerjaar voor hun geweldige inzet en
schenkt 10 EUR zakgeld/ leerling voor gebruik op sneeuwklas.

5.

VOORBEREIDING NIEUWJAAR OC

De kaas- en wijnavond zal plaatsvinden op 7 januari 2016 om 19u30 in de
hoofdschool. Filip C. zal nog mail uitsturen naar OC-leden om hun aanwezigheid te
bevestigen. Directrice Els informeert bij de leerkrachten.
Filip C. zal de kaasschotel en broodjes bestellen bij Hilde Kaasboetiek (Deinze) en
Jantina V. zal de bestelling afhalen.
Er moet gecontroleerd worden of er nog voldoende drank is in de voorraadkast
(Charlotte D.).

6.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

Geen meldingen.

7.

TAFELRONDE

Schoolkalender
Benjamin Bracke vroeg of er geen interesse van school uit was om een
schoolkalender uit te brengen (zie kalender Vrije Basisschool De Pinte,
“potlodenschool”)
Directrice Els zei dat kalenders niet zo veel opbrachten en de school steeds met een
overschot zat. Gezien de mooie opbrengst van de chocoladeverkoop, blijven we bij
dit concept.
Studie 1ste leerjaar
Benjamin Bracke vroeg of er niet de mogelijkheid was om de studie voor de
leerlingen van het 1ste leerjaar te verkorten naar 20 min ipv 45 min zodat deze
leerlingen hun energie nog beetje kwijt kunnen in de opvang.
Directrice Els bevestigde dat dit inderdaad werd besproken op de
leerkrachtenvergadering en dat er nog een aantal praktische zaken moeten
uitgewerkt worden. Maar in principe moet het wel doenbaar zijn om in de
zomermaanden de studie te verkorten naar 20 min voor leerlingen van het 1ste
leerjaar.
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Halloween
Iris stelde voor om volgend schooljaar ook een oproep te lanceren naar de ouders
om te helpen bij de Halloweenvoorbereiding.
Zo zal geschiedden: in het begin van volgend schooljaar 2016-2017 zal OC oproep
plaatsen op schoolwebsite, schoolsprokkeltjes en per brief voor hulp en / of om een
schrikpost te bemannen.
Ook werd er besproken of we niet opnieuw het idee op tafel kunnen leggen voor een
gezamenlijke halloweentocht i.s.m. OC Deurle. Er werd geconstateerd dat de
opkomst ondertussen te groot is geworden om dit evenement veilig en praktisch in
goede banen te leiden.
Schoolfoto
Marie Melis gaf aan dat het jammer is dat de schoolfoto pas op het eind van het
schooljaar wordt meegegeven omdat het op die manier moeilijker om de kindjes van
de klas te leren kennen.
Zoals reeds vorig jaar werd aangekaart, zal de klasfoto op het einde van het
schooljaar blijven genomen worden. Er werd verwezen naar de schoolwebsite waar
reeds een foto per klas staat sinds de eerste week van september.
Ook de kwestie rond de individuele schoolfoto werd aangekaart. Toch blijft de school
bij zijn standpunt dat dit niet echt nodig wordt geacht.
Kerstdiner kinderen – leerkrachten
Naar voorbeeld van de Nederlandse scholen bracht Marie Melis het idee naar voren
om ook in onze school een kerstdiner te introduceren. Dit concept van kerstdiner in
de klas is in Nederland al jaren een traditie op de basisschool waar de kinderen en
leerkracht samen genieten van de lekkere dingen die de kinderen hebben
meegebracht. Ondertussen genieten ouders van een drankje. Marie dacht dit wel
een leuk idee kon zijn om de band tussen de ouders onderling aan te scherpen.
Het OC is van mening dat dit inderdaad een leuk idee is, maar praktisch moeilijk
haalbaar. Bovendien is de periode rond kerst een drukke periode voor leerkrachten
en is er de organisatie van het kerstdorp.
Fietspool
Filip C. deelde mee dat er n.a.v. een mail van de Schepen van Mobiliteit, Peter
Draulans, een 2-tal vrijwilligers worden gezocht per oudercomité voor het opstarten
van een ‘fietspoolproject’ georganiseerd door de gemeente.
Het idee hierachter is vooral om de autodruk aan de schoolpoorten te verkleinen. Zo
zullen in deze werkgroep de pro’s en contra’s besproken worden en hoe de
verkeersveiligheid aan de schoolpoort en op de routes van en naar school verhoogd
kan worden.
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Natasja Ruiter en Siska Rondelez hebben zich kandidaat gesteld.
Fluo-hesjes
De fluo-hesjes voor het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen hebben lang op zich
laten wachten. Er wordt geopteerd om naar volgend jaar toe andere opties te
overwegen: of laten personaliseren bij een andere leverancier of zelf een toestel
kopen.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 7 JANUARI 2016 OM 19U30 (Kaas- en Wijnavond)
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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