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. 17/11/2016

AANWEZIGEN:

FILIP
CHRISTIAENS,
CHARLOTTE
DIERCKX,
STEPHANIE DEVOS, BENJAMIN BRACKE, WERNER
DE KEYZER, KOEN SCHEPENS, STIJN HANSSENS,
SISKA RONDELEZ, CHRISTOPHE GARNIER, STEVE
HEINDRYCKX,
NATASJA
RUITER,
SOPHIE
HELLEBAUT, KATJA RETSIN, DIRECTRICE ELS,
MEESTER KEVIN, CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD:

KATRIEN DEBAENST, IRIS KYLE-LEINHASE, JANTINA
DE VYLDER, DOMINIQUE VAN DEN PUTTE, ANNE
DUIJSENS, MICHEL CUYPERS, SIMON VAN HOOLAND,
MARIE MELIS, KATRIEN POTUMS, ELS HULSELMANS,
PIETER VANDERHEYDEN,

AGENDA:






Verslag vorige vergadering
Investeringen OC: schooljaar 2016-2017: status
Werkgroep Halloween
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde

20.30 – 20.45
20.45 – 21.00
21.00 – 21.10
21.20 – 21.25
21.25 – 21.40
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1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het oudercomité van 6 oktober 2016 werd goedgekeurd.
Spelotheek
Meester Kevin liet weten dat er buiten een paar extra ballen, momenteel nog
materiaal genoeg is.
Veggiedag
De veggie-dag zal opnieuw plaatsvinden voor de leerlingen van het 4de leerjaar. Filip
C. en juf Ann zijn in contact met EVA hiervoor.
Schoolquiz
De schoolquiz wordt verplaatst naar vrijdag 10 februari 2017 (i.p.v. zaterdag 18
februari 2017).
Rode kaart
Directrice Els bevestigde dat er duidelijk werd gecommuniceerd naar de kinderen en
leerkrachten dat de rode kaart niet meetelt voor het rapport.
EHBO-cursus
Er is nog geen datum vastgelegd.
Juf Valérie – Twee Dreven
Juf Valérie heeft niet zozeer een nieuwe cd-speler nodig, maar een nieuwe cd.
Hoewel Twee Dreven best eenzelfde geluidsinstallatie zou kunnen gebruiken zoals
op hoofdschool – Christophe Garnier kijkt even prijzen na.

2.

INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2016-2017: STATUS

-

De speelgoedtrein (Twee Dreven) zal begin december geplaatst worden.

-

Het OC zal de kosten financieren die Twee Dreven nodig heeft voor hun
klusjesdag (o.a. buitenkeukentje – benzinestation) – voorzien voor het voorjaar
2017 – tegen Schatjes op de Planken. Christophe zal hiervoor een raming
opmaken.

-

Ook de kost voor het moestuinproject zal ook worden gedragen door het OC –
voorzien voor het voorjaar 2017.

-

Directrice Els bevestigde dat het transport (via Josk) voor de sneeuwklas (6de
leerjaar) reeds is vastgelegd.

-

De raming voor de afbakening van het 1ste kleuterklasje is nog niet binnen.
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-

De klimhaken werden besteld en zijn aangekomen.

-

Plantenbak-ideeën zijn voorlopig on hold.

-

Het OC besliste om de bestaande speeltuigen op de speelplaats van de
hoofdschool te vervangen door nieuwe speeltuigen – deze investering bedraagt
ongeveer 13.000 EUR.

3.

WERKGROEP HALLOWEEN: EVALUATIE

De opbrengst lag in de lijn van vorige jaren.
Er waren in totaal 9 schrikposten.
De volgende Halloween-editie een eventuele samenwerking met Deurle evalueren.
Of een nieuw concept / andere denkpiste uitwerken?
Enkele puntjes naar volgend jaar toe:
-

4.

Alcoholgebruik ouders – geen flessen jenever meegeven met de wandelaars/
is het nodig om drankje vooraf aan te bieden? Of geen alcoholische drank?
Eventueel croque-monsieurs op voorhand geven?
Locatie (start tocht) duidelijk vermelden op de uitnodiging.

WERKGROEP GROOTOUDERSFEEST: EVALUATIE

Opnieuw een grote opkomst op het grootouderfeest op de hoofdschool. Volgens
Natasja Ruiter verliep de organisatie vlot en was er genoeg hulp.
Enkele puntjes:
-

5.

Meer aanwijzingen (vb. pijlen) voor de weg naar de verschillende klassen
duidelijk te maken.
1 bak meer koffiekopjes

WERKGROEP KERSTDORP: VOORBEREIDING

De werkgroep kerstdorp is in actie geschoten.
De openingsuren voor het kerstdorp zijn als volgt:
Zaterdag 17/12/2016 van 16u – 20u en zondag 18/12/2016 van 14u tot 20u.
De juffen zingen ook dit jaar opnieuw om 17u en 18u.
De werklijst zal nog worden rondgestuurd.
Filip C. stelde voor om beachflags aan te kopen, t.w.v. ongeveer 300 EUR, die
zorgen voor een betere visibiliteit van onze school op de kerstmarkt. Deze kunnen
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dan ook op andere schoolevenementen gebruikt worden. Het OC stemt in met de
aankoop hiervan.
De gemeente stelde ook voor om tegelijkertijd ook de andere vlaggen van de school
te vervangen. Voorlopig zal hier geen gevolg aan worden gegeven.

6.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

De vergadering zal plaatsvinden op 24 november 2016. Het zal de laatste maal zijn
dat deze vergadering onder deze bezetting zal plaatsvinden. In de vergadering zal
o.a. het lestijdenpakket schooljaar 2016 – 2017 besproken worden.

7.

TAFELRONDE

Mailgebruik
Mails van leerkrachten komen soms te laat aan wat zorgde voor verwarring bij de
ouders (bv. oproep om bepaalde zaken mee te brengen naar school). Directrice Els
excuseerde voor het ongemak en bevestigde dat er inderdaad technische problemen
waren bij hun leverancier van de schoolsoftware (Plantyn) maar dat dit euvel
ondertussen is opgelost.
Toezicht Twee Dreven
De leerkrachten van Twee Dreven wensen een IKEA POANG stoel, vooral voor
gebruik tijdens het houden van toezicht van de kindjes die slapen over de middag.
Filip C. heeft nog zo’n exemplaar thuis staan en zal deze leveren.
Hekken Twee Dreven
Sophie Hellebaut kaartte aan dat het kleine hekje (Twee Dreven) vaak open blijft
staan en of er geen nieuw veiligheidssysteem kan geïnstalleerd worden (extra
hendel, ….). Filip C. ging eens navragen bij de schepen.
Christophe Garnier beloofde in ieder geval al eens aan het hekje te staan en de
ouders te wijzen op het belang van het sluiten van het hekje.
Traiteurdienst
Katja Retsin vroeg zich af of er nog nieuws is op het vlak van de warme maaltijden.
Directrice Els zei dat dit continue wordt opgevolgd en eventuele klachten worden
doorgegeven aan de traiteurdienst.

4/6

Domiciliering
Stijn Hanssens vroeg of de kosten van de opvang ook via domiciliering kunnen
verlopen. Directrice Els zei dat dit momenteel niet voorzien wordt aangezien dit over
een andere rekening gaat en dat de huidige domiciliëring al enorm veel opvolging
vereist (bij niet betaling).
Sinterklaas
Het OC schenkt 100 EUR voor de aankoop van een groot pak voor de kleuters
(2/12/2016).
Chocoladeverkoop
Een recordverkoop van onze leerlingen van het 6de leerjaar: maar liefst 1500 dozen
werden verkocht!
Cinema
Het OC trakteert de kinderen van het 3de kleuterklas t.e.m. het 6de leerjaar op de film
Vaiana op vrijdag 23 december 2016.
Politievergadering
Op 20 oktober 2016 vond de politievergadering plaats: Agente Gerda Daemen gaat
op pensioen. Zij nam 2x de verkeersopvoeding op school voor haar rekening:
- Theorieles met aandacht voor de zwakke weggebruiken, gebruik fluohesjes,
enz.
- Verkeersparcours op speelplaats
Er werd geen opvolger aangeduid voor Agente Damen en het is de bedoeling om de
verkeersopvoeding terug in handen van de school te geven. De school en de politie
vonden een compromis voor het uitlenen van het nodige lesmateriaal hiervoor.
Bovenstaande staat uiteraard los van het gemeentelijke toezicht aan scholen.
Het idee om kinderen tekeningen te laten maken waarop verkeersinbreuken rondom
school worden afgebeeld, werd naar voor geschoven. Het is misschien een ludieke
poging om de aandacht van de ouders op het belang van de veiligheid aan de
schoolpoort te vestigen.
Dactylolessen
De dactylocursussen bestaan nog steeds – deze cursussen starten vanaf het 5de
leerjaar.
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VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 15 DECEMBER 2016 om 20u30
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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