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. 26/4/2018
AANWEZIGEN
FILIP CHRISTIAENS
DIRECTRICE ELS
BENJAMIN BRACKE
WERNER DE KEYZER
EVELYNE DESMET
STEPHANIE DEVOS
ANNE DUIJSENS
CHRISTOPHE GARNIER
STIJN HANSSENS

STEVE HEINDRYCKX
NATASJA RUITER
KOEN SCHEPENS
TESSA VAN BOUCHAUTE
PETER VAN DE VELDE
ERICA VAN DEN HAUWE
JUF ELINE
JUF FLEUR
CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD
MICHEL CUYPERS
MATTHIEU DARDENNE
JANTINA DE VYLDER
KATRIEN DEBAENST
PETRA DEBOSSCHER
CHARLOTTE DIERCKX
SOPIE HELLEBAUT
SAARTJE HOLLEMAERT
KATRIEN POTUMS

KATJA RETSIN
SISKA RONDELEZ
FRANCIS STEYAERT
DOMINIQUE VAN DEN
PUTTE
SIMON VAN HOOLAND
VÉRONIQUE VAN LAERE
PIETER VANDERHEYDEN

AGENDA:
•
•
•
•
•
•

Verslag vorige vergadering
‘Schatjes op de planken’: evaluatie
Investeringen bijkomende dotatie
Werkgroep ‘Schoolfeest’: stand van zaken
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde
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20.30 – 20.45
20.45 – 20.55
20.55 – 21.05
21.05 – 21.10
21.10 – 21.20
21.20 – 21.30

1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het oudercomité van 22 maart 2018 werd goedgekeurd.

Nieuwe leden
Filip C. verwelkomt 2 nieuwe leden: Erika Van den Hauwe & Véronique Van Laere.
Basketring
Hans & Rinus gaan de basketring ophangen met de boormachine van de gemeente.
Schilderen muur speelplaats
Werner D.K. gaat de kwaliteit van de muur eerstdaags bekijken en een doodle opmaken
om een gepaste datum te vinden voor het schilderen van de muur.
“Mijn lucht, mijn school”
Filip C. zal een brief opstellen in naam van het OC met daarin de resultaten van het
Greenpeace-onderzoek (“Mijn lucht, mijn school”), alsook het vermelden van het
probleem van het stationair draaien aan de schoolpoort. Ook misschien een kleine
aanmoediging om met de fiets naar school te gaan (zie puntje schoolroutekaart).
Poort Twee Dreven
Er werd een nieuwe klep gelast op de poort.
Kookplaten
Er werd beslist om twee nieuwe enkele kookplaten aan te kopen.

2.

‘SCHATJES OP DE PLANKEN’: EVALUATIE

Filip C. dankt alle medewerkers en in het bijzonder Natasja R. en de juffen van Twee
Dreven voor de inzet voor het schoolfeest. Er werd een mooie winst gerealiseerd (iets
meer dan vorig jaar zelfs) op het schoolfeest, ondanks dat er de indruk was dat de
mensen het schoolfeestje vroeger verlieten.
Opmerkingen:
- vermelden dat de kunstwerkjes moeten blijven staan en niet mogen worden
meegenomen.
- Meer vuilbakken
Voorlopig zal het concept niet worden gewijzigd.
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3.

INVESTERINGEN BIJKOMENDE DOTATIE

Het OC bekomt een bijkomende dotatie van het gemeentebestuur. Dit bedrag moet
voor 2018 geïnvesteerd worden. Enkele ideeën die naar voren werden gebracht:
Twee Dreven
- Mobiele muziekinstallatie (zelfde hoofdschool): Filip vraagt
offerte
- Lichtbord (onderzoekend spelmateriaal), firma Baert,
165 EUR + 100 EUR materiaal → OC OK
Latem
Voor veel ideeën (zoals een digibord in de computerklas of het investeren in linoleum
op sommige plaatsen) is beter om eerst het definitieve besluit van de gemeente af te
wachten i.v.m. de inplanting van de schoolsite.
-

Kleutertouch-tafel: 4000 EUR (soort iPad);
5 extra iPads (2200 EUR) + oplaadbaar station → OC OK
Nieuwe bankjes voor de onthaalkring in 2de en 3de kleuterklas → OC OK
Juffen vragen groot, stevig knutselkarton - juffen maken inschatting hoeveel nodig is
en welke hoeveelheid → OC OK
- Een unieke belevenis voor de leerlingen zoals bijvoorbeeld een circusproject of een
musicalproject.
- Een grote aansluiting aan de elektriciteitskast voor gebruik schoolfeest +
elektriciteitsaansluiting bij de toiletjes voor de geurverfrissers (vragen Eddy Priau) →
OC OK
- N.a.v. een positieve test bij de kleutertoiletjes met de geurverfrissers, beslist OC om
2 toestellen aan te kopen voor de lagere school toiletten: 2 toestellen aan 350 EUR +
2 150 EUR etherische oliën – via firma Scentic → OC OK

4.

WERKGROEP ‘SCHOOLFEEST’: STAND VAN ZAKEN

De eerst brief met een oproep voor sponsoring / tombola werd uitgestuurd.
Verder vlotte werking. De werklijst volgt. Opnieuw gaat een klassencompetitie van start!
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5.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

Bibliotheek
Alle nodige attesten en vergunningen zijn lopende maar originele planning wordt krap.
Het slopen is voorlopig nog steeds voorzien voor november 2018. Later meer.
Schoolroutekaart
De gemeente heeft in samenwerking met alle scholen, oudercomités, politie en de
provincie Oost-Vlaanderen een schoolroutekaart uitgewerkt. Deze kaart kan gebruikt
worden om de veiligste route naar school uit te stippelen aan de hand van kleurcodes.
De kinderen krijgen binnenkort elk zo’n exemplaar mee naar huis.

6.

TAFELRONDE

Toiletjes
Benjamin B. gaf aan dat er geen zeep in de toiletten te vinden was.
Speeltuig Latem
Koen merkte op dat de blauwe koord uit de grond van het speeltuig was losgekomen.
Directrice Els onderneemt actie hiervoor.
Schoolreglement
Natasja merkte op dat Juf Carine en Andres niet in het schoolreglement waren
opgenomen. Directrice Els zal dit snel corrigeren.
Lentefeest
Heel erg bedankt aan de helpende handen op het lentefeest!

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 24 MEI 2018 om 20u30
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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