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. 11/09/2014

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

Welkom aan alle aanwezigen
Evaluatie start schooljaar 2014-2015
Installatie werkgroepen
“Veilig naar school” hesjes en wedstrijd
Financiële toestand OC
Verkoopactie(s)
Hulpcheque
Investeringen OC schooljaar 2014-2015
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde

20.30 – 20.45
20.45 – 20.55
20.55 – 21.15
21.15 – 21.30
21.30 – 21.45
21.45 – 22.00
22.00 – 22.10
22.10 – 22.25
22.25 – 22.35
22.35 – 22.45
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1.

WELKOM

Welkomstwoord van onze voorzitter Filip Christiaens en voorstelling van OC-leden.
2.

EVALUATIE START SCHOOLJAAR 2014 - 2015

Schoolbal juni 2014
Over het algemeen goede feedback.
Enkele opmerkingen: Indiana locatie anders dan Pêcheur, dansgelegendheid
minder, buffet moeilijk te vinden.
Directrice Els had wel beduidend meer werk: er werd veel feedback gevraagd van de
organisator en dit is tijdrovend geweest.
Ook late beslissers zorgen telkens voor stress.
Voor de nieuwe editie vragen we best nu al eens rond voor nieuwe locatie. Staat het
voorstel Bobar nog steeds open? Eigenaar garage Vandenberghe stelde ook zijn
garage ter beschikking.
Het idee om een werkgroep ‘schoolbal’ op te richten, werd naar voren geschoven.
Muziekinstallatie
Het OC beslist om over te gaan tot de aankoop van een muziekinstallatie, nl.
Skytec ST140 mobiele geluidset met DVD/CD/MP3/USB/SD/UHF.
Spelotheek
De spelotheek werd hersteld en is klaar voor gebruik.
Els zal zorgen voor een foto op de website.
Lampen
De lampen in de klassen zoemen minder.
Brouwer
We hebben de indruk dat de prijzen van onze huidige brouwer naar omhoog zijn
gegaan. Giovanni Naessens ging zich informeren bij zijn netwerk voor eventueel
nieuwe brouwer aan te spreken.
Welkomstdag 30/8/2014
Zowel op de hoofdschool als op Twee Dreven was de opkomst matig.
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Start schooljaar 1/9/2014
Voor de nieuwkomers kon de koffie-aanduiding beter. Volgend schooljaar kondigen
we dit aan in de nieuwsbrief van augustus 2015 (schoolsprokkeltje).
Benjamin vond dat de start van het schooljaar iets amusanter kon: vb. bandje, rode
loper… er meer een feest van maken. Het OC kon zich hier wel in vinden. Benjamin
ging enkele voorstellen uitwerken tegen het eind van dit schooljaar.
3.

INSTALLATIE WERKGROEPEN

Oudercomité-vergaderingen staan aangegeven op kalender:
11/09/2014 – 9/10/2014 – 6/11/2014 – 4/12/2014 – 8/01/2015 – 5/02/2015 –
19/03/2015 (Twee Dreven) – 7/05/2015 – 18/06/2015
Halloween

18/10/2014 Iris Kyle-Leinhase, Filip Christiaens, Katrien
Debaenst, Els Hulselmans, Marie Melis,
Philippe Lecluyse

De uitnodiging voor Halloween staat reeds op de website.
De volgende vergaderingen vinden plaats op 17/9, 24/9, 6/10 en 14/10.
Er worden nog vrijwilligers gezocht om schrikposten te bemannen.
Grootouderfeest

Kerstdorp

18/11/2014 Twee Dreven

Juffen

20/11/2014 Latem

Natasja Ruiter

13-14/12/2014

Iris
Kyle-Leinhase,
Filip
Christiaens,
Charlotte Lecluyse, Marie Melis + contact
OC Deurle

Schatjes op de planken

29/03/2015 Natasja Ruiter, Charlotte Dierckx, Jantina
De Vylder, Filip Christiaens, Juf Sylvie, Juf
Valérie, Charlotte Lecluyse,

Schoolfeest

6/06/2015

Filip Christiaens, Annick Vandeputte, Jan
Hellebaut, Els De Meyer, Natasja Ruiter,
Marie Melis, Giovanni Naessens, Isabelle
Dierckxsens
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4.

“VEILIG NAAR SCHOOL” hesjes en wedstrijd

Hesjes voor het 1ste leerjaar:
Door de aankoop van een groter aantal fluohesjes vorig schooljaar, moeten de
fluohesjes voor het 1ste leerjaar enkel gepersonaliseerd worden.
Els zal deze laten personaliseren bij ToecourT, Sint-Denijs-Westrem
Wedstrijd
Het OC bespreekt met welke wedstrijd we de kinderen dit schooljaar kunnen
stimuleren tot het dragen van het fluohesje.
Het OC kiest opnieuw voor de verrassingsacties. Deze steekproeven zullen op
onverwachte tijdstippen gebeuren (1x per maand of 2x heel kort na elkaar) bij de
telling om naar de turnles te gaan.
We houden nog steeds aan dat de klas die bij de steekproeven procentueel het best
vertegenwoordigd is met dragen van de fluohesjes, 15 minuten extra speeltijd krijgt
met het spelmateriaal uit de spelotheek.
Stijn Hanssens vond dat we daarnaast ook de leerlingen individueel konden
stimuleren, bijvoorbeeld met een ticketsysteem waarbij de leerlingen die in orde zijn,
een ticket bekomen waarop ze hun naam kunnen schrijven die ze dan vervolgens in
een trommel op de speelplaats of in de klasurne kunnen steken. Op volgende OC
vergadering concreet uit te werken.
5.

FINANCIÊLE TOESTAND OC

Uit de financiële toestand blijkt dat het OC gezond is.
Uitgaven zijn onder meer:
- dotaties aan de leerkrachten (jaarlijks);
- verzekering OC-leden tijdens activiteiten (jaarlijks);
- Bijdrage sinterklaas voor kleuterklassen (jaarlijks);
- extra-muros activiteiten (jaarlijks) (vb 1/4 van sneeuwklas);
- fluohesjes (jaarlijks);
- nieuwe fietsenstalling en speelgoedtuig Twee Dreven (schooljaar 2013-2014);
- nieuw speelgoed voor spelotheek (schooljaar 2013-2014).
Dotaties aan de leerkrachten door het OC:
Blijven behouden zoals vorig jaar: 75 € / klas + bedrag volgens aantal leerlingen.
Kleuterjuffen krijgen er nog 50 € bovenop. Aan de leerkrachten om te beslissen
waarvoor ze dit bedrag gebruiken. Het OC verwacht wel van de leerkrachten om de
uitgaven te verantwoorden aan de hand van onkostennota's. Leerkrachten die 2
opeenvolgende jaren geen onkostennota’s indienen, ontvangen geen dotaties meer.
Het geld gaat rechtstreeks naar de spaarpot.
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Het budget varieert tussen 150 € - 200 € per leerkracht.
Indien op het einde van het schooljaar zou blijken dat één of meerdere dotaties
niet/niet volledig zijn opgebruikt, is het de bedoeling dat dit geld in een ‘spaarpot’
wordt gestoken. Dat geld kan dan het daaropvolgende schooljaar gebruikt worden
voor de aankoop van materiaal voor het schoolfeest.
Onze inkomsten komen vooral uit de jaarlijkse dotatie van de gemeente en uit de
verschillende activiteiten die worden georganiseerd (verkoopactie, halloween,
schatjes op de planken, schoolfeest).
6.

VERKOOPACTIE

Het 6de leerjaar zal ook dit jaar de chocoladeverkoop voor haar rekening nemen.
7.

HULPCHEQUE

Vorig schooljaar werd de hulpcheque ingevoerd. De respons hierop is niet zo groot.
OC beslist wel om met de hupcheque verder te gaan. Filip zal de hulpcheque
herwerken door o.a. meer gerichtere vragen te stellen.
Directrice Els vraagt om de database die hiervoor is gemaakt door te sturen zodat
leerkrachten deze kunnen aanspreken bij activiteiten allerhande.
8.

INVESTERINGEN OC schooljaar 2014-2015

We hebben in samenwerking met OC Deurle 8 receptietafels aangekocht (4 Deurle /
4 Latem).
Ook de beslissing tot de aankoop van muziekinstallatie is genomen (zie punt 2 van
dit verslag)
Ideeën die aan bod kwamen:
-

Latem: nood aan rekken op de speelplaats?
We wachten eerst af hoe dit verloopt in Deurle.
Juf Ilse gaf alvast aan dit bij de kleuters ook interessant zou zijn.

-

Sanitair: Filip zal navragen of de gemeente voor een oplossing wil kijken of dat
het OC een deel van de kosten op zich zou kunnen nemen.
Vooral het kleutertoiletje zorgt voor problemen. Het zou aan het doortreksysteem
liggen. Filip ging mogelijke doortreksystemen bekijken.
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Er werd ook voorgesteld om in de sanitaire blokken
dispensers van velletjes toiletpapier te plaatsen i.p.v.
toiletrollen (bijvoorbeeld Tork systeem).

-

Twee Dreven: speelgoedtuig (houten trein), ludomodulblokken, speelheuvel,
kinderpicktafels. Charlotte Lecluyse bezorgt het OC de
prijslijsten.

Els benadrukt dat de facturen voor 27 december 2014 afgegeven moeten worden
aan het gemeentehuis.
9.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

Gedurende de zomervakantie zijn de geplande opfrissingswerken in de school
doorgegaan. In alle klaslokalen ligt er nieuwe linoleum en is er een algemene grote
opkuis gebeurd.
Bij de start van dit schooljaar verwelkomen wij ook Dominique Vincent als nieuwe
halftijds coördinerend directeur1. Zij zal op maandag en dinsdag op onze school
aanwezig zijn. Dominique Vincent zal vooral beleidsmatig werken en dit vooral op
het vlak van personeel, I.C.T. (Informatie en CommunicatieTechnologie), zorg enz.
Zij ondersteunt ook de werking van de individuele scholen binnen de
scholengemeenschap op administratief, pedagogisch en organisatorisch vlak. Ook
de verantwoordelijkheid voor het uitstippelen van het beleidswerk op lange termijn
behoort tot haar takenpakket.
10.

TAFELRONDE

Poorten
Volgens Marie Melis worden de poorten op school niet altijd correct gesloten. Ook is
het niet duidelijk voor de nieuwkomers waar de inkom/uitgang is. Ze raadt dan ook
aan om een week voor de start van het schooljaar voor de nieuwkomers ofwel een
rondleiding ofwel een brief met richtlijnen mee te geven. Ook bewegwijzeringspijlen
zouden handig zijn voor meer duiding.
Koen Schepens ondersteunde dit voorstel want op grootouderdag blijkt dat er vaak
ook verwarring ontstaat doordat grootouders niet weten waar ze naar toe moeten.

1

Een coördinerend directeur is vooral belast met alle materie aangaande de scholengemeenschap.
Onze school behoort tot de scholengemeenschap met de gemeentescholen van Nevele, De Pinte,
Nevele en landegem. Een scholengemeenschap is geen fusie van de betrokken scholen: elke
school kan zijn eigenheid behouden en eigen accenten leggen. De dagelijkse leiding van de
school blijft dan ook op het niveau van de individuele school.
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Herstelling stepjes
Directrice Els heeft voor de herstelling van de stepjes gezorgd. Het OC zal de
factuur van Godefroot betalen.
Fit & Gezondweek
Op vraag van Directrice Els zal het OC naar goede gewoonte ook dit jaar weer de
initiatieven in het kader van de projectweek Fit & Gezond bekostigen.
Dit jaar zou het lager i.p.v. een ontbijt een groentenaperitief willen aanbieden.
Directrice Els ging hiervoor Stefan Dekeukelaere van Dolce Banana contacteren.
Voor de kleuterklassen houden we het nog steeds bij een gezond ontbijt.
Dit jaar zal ook ‘water’ in de kijker staan. Er zijn dan ook geen suikerrijke drankjes
meer te verkrijgen op school.
Fietsers
De Directrice bevestigde affirmatief op de vraag van Simon van Hooland of fietsers
langs beide ingangen mogen doorkomen.
Nieuw speelgoed
Juf Marianne vraagt of er middelen kunnen vrijgemaakt worden voor aankoop van
nieuwe brommertjes, gegeerd onder de kleutertjes. Zou in de Fun aangekocht
kunnen worden aan ± 40 € / stuk. OC gaat dit nakijken.
1ste leerjaar schooljaar 2015-2016
Benjamin Bracke stelde vast dat er veel leerlingen in de 3de kleuterklas zijn en vroeg
hoe scenario voor het 1ste leerjaar volgend jaar zal verlopen. Directrice Els gaf aan
dat dit zal besproken worden op het eind van dit schooljaar. Maar ervaring wijst uit
dat teamteaching (2 leerkrachten per klas) goed werkt.
Vroegtijdig veranderen van school
Er wordt geconstateerd dat er de laatste jaren een aantal kinderen de school
vroegtijdig (ic voor het einde van het zesde leerjaar) verlaten.
De vraag wordt gesteld of we vanuit het OC of de school hier iets kunnen aan doen
om dit tegen te gaan aangezien:
• Dit voor de klasgroep niet leuk is om vriendjes / vriendinnetjes te zien
vertrekken. De klasgroep wordt hierdoor een beetje ontwricht.
• Dit zorgt voor problemen in de lerarenformatie. Een groot eerste en derde
leerjaar kan niet ondersteund worden omdat de klas van 5 en 6 ( 15 en 13
kinderen ) voor te weinig lestijden zorgen, maar toch een voltijdse leerkracht
nodig hebben.
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De motivaties waarom kinderen veranderen zijn verschillend.
Er werd reeds in de nieuwsbrief meegegeven dat de school bovengemiddeld
presteert op de verschillende referentie-testen.
Een informatie-avond rond deze problematiek wordt niet opportuun geacht.
Domiciliëring
Benjamin Bracke vroeg of schoolrekeningen voor de opvang ook niet konden
gedomicilieerd worden zoals de schoolrekeningen voor maaltijden, uitstappen...
Twee aparte rekeningen is verwarrend. Directrice Els ging dit nakijken.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 9 OKTOBER 2014 OM 20U30
AFDELING LATEM
Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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