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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 12/11/2015

AANWEZIGEN:

FILIP CHRISTIAENS, WERNER DE KEYZER, , JANTINA
DE VYLDER, WIM KUILBOER, NATASJA RUITER,
STEVE
HEINDRYCKX,
KOEN
SCHEPENS,
CHARLOTTE DIERCKX, DIRECTRICE ELS,

VERONTSCHULDIGD:

IRIS KYLE-LEINHASE, BENJAMIN BRACKE, MICHEL
CUYPERS,
CHRISTOPHE
GARNIER,
ELS
HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN, KATRIEN
DEBAENST, MICHEL SANTENS, STEPHANIE DEVOS,
SIMON VAN HOOLAND, ANNE DUIJSENS, SISKA
RONDELEZ,
DOMINIQUE
VAN
DEN
PUTTE,
CHARLOTTE LECLUYSE, STIJN HANSSENS

AGENDA:








Verslag vorige vergadering
Investeringen OC schooljaar 2015-2016: Status
Werkgroep Halloween: evaluatie
Grootouderfeest: stand van zaken
Werkgroep Kerstdorp: voorbereiding
Info Schoolbestuur / Schoolraad
Tafelronde

20.30 – 20.45
20.45 – 21.00
21.00 – 21.10
21.10 – 21.15
21.15 – 21.20
21.20 – 21.25
21.25 – 21.40
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1. VERSLAG VORIGE VERGADERING
Het verslag van het oudercomité van 8 oktober 2015 werd goedgekeurd.
Speelhuisje
Werd door Steve afgeleverd en wordt al intensief gebruikt door de kleuters.
Verkeerssituatie Burgemeesterstraat
Antwoord ontvangen van Schepen Vanderheyden omtrent vraag naar timing
aanpassingswerken. Deze zullen pas na de werken aan de bib / school worden
doorgevoerd.
Schoolbal
De datum van het schoolbal wordt vastgelegd op vrijdag 24 juni 2016. Els en Katrien
coördineren dit (opnieuw samen met 24seven). De locatie is opnieuw de clubhouse
van FC Latem.
Toegang Twee Dreven
Directrice Els heeft geïnformeerd bij de technische dienst van de gemeente om een
wegneembaar paaltje te plaatsen. Er werd nog geen antwoord ontvangen.
Loslopende hond
Directrice Els heeft de burgemeester hiervan op de hoogte gebracht. Deze eist een
onderhoud met de politie, school en eigenaar van de hond. De eigenaar heeft echter
nog niet gereageerd.
Veggie op School
Zoals besproken tijdens de vorige vergadering heeft het OC Latem positief
gereageerd op dit initiatief. Het 4de leerjaar zal tijdens het eerste trimester
deelnemen aan de veggie workshop. We hebben aan de verantwoordelijke ook
duidelijk gemaakt dat het OC niet echt betrokken geweest was bij de brainstrom
omtrent dit onderwerp. Hierop werd met begrip maar naast de kwestie geantwoord.
2. INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2015 – 2016: Status







Bee-bots: geleverd en goedgekeurd
3 brommertjes "Feber Moto Cars" (Fun): geleverd
3 loopfietsjes (Marsival): geleverd
3 loopfietsjes met trappers (Marsival): geleverd
zitbank rond boom op grote speelplaats (Alfateak): geleverd, zal door Hans
gemonteerd worden
2 picknicktafels op grote speelplaats (Craswood): geleverd, zal door Hans
gemonteerd worden
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3 puzzeletalages kleuterklassen hoofdschool (Marsival): geleverd
3 puzzelkasten: 1 geleverd, 2 nog te leveren
Voetbaldoelen: moeten nog geleverd worden

Er kwam een bijkomende vraag van Juf Sylvie uit Twee Dreven voor de aankoop
van rolgordijnen voor de klas (331,96 €). Het OC keert deze aankoop goed.
Steve zal ook nog een digitaal fototoestel te beschikking van de school stellen.
3. WERKGROEP HALLOWEEN – Evaluatie
Filip bedankt alle medewerkers uitdrukkelijk voor hun harde werk.
Het was algemeen gezien een goede editie met een recordopkomst (285
deelnemers). De opbrengst ligt in de lijn van vorige jaren (hetgeen positief is door
bijkomende investeringen in decoratie en aanwezigheid van LukiArt).
Het aantal schrikposten kon beter (de kwaliteit was top). Er zal volgend jaar in het
begin van het schooljaar een oproep gedaan worden naar de ouders wie een
schrikpost op zich wil nemen.
De aanwezigheid van LukiArt werd positief ontvangen. Er zal nog geëvalueerd
worden of we hen volgend jaar opnieuw vragen.
Voor de afbraak zouden wat meer vrijwilligers welkom zijn.
4. GROOTOUDERFEEST – Stand van zaken
Natasja heeft alles onder controle. De brieven voor aanwezigheid en medewerking
zijn de deur uit. De boodschappenlijst is klaar.
5. INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD
Er is niets te melden.
6. TAFELRONDE
Chocoladeverkoop
De chocolade werd via Dominique besteld bij dezelfde leverancier als vorig jaar.
De verkoop verloopt voorspoedig.
VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 10 DECEMBER 2015 OM 20U30
AFDELING LATEM

Filip Christiaens (ad interim)
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