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. 6/10/2016

AANWEZIGEN:

FILIP CHRISTIAENS, CHARLOTTE DIERCKX, KATRIEN
DEBAENST, STEPHANIE DEVOS, WERNER DE
KEYZER, KOEN SCHEPENS, STIJN HANSSENS, SISKA
RONDELEZ, MARIE MELIS, DOMINIQUE VAN DEN
PUTTE, STEVE HEINDRYCKX, SOPHIE HELLEBAUT,
KATRIEN POTUMS, DIRECTRICE ELS, JUF AN (4de Lj),
JUF ALICE (1ste kl), CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD:

SIMON VAN HOOLAND, BENJAMIN BRACKE, NATASJA
RUITER, CHRISTOPHE GARNIER, JANTINA DE
VYLDER, ANNE DUIJSENS, KATJA RETSIN, IRIS
KYLE-LEINHASE,
MICHEL
CUYPERS,
ELS
HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN

AGENDA:






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

20.30 – 20.45
20.45 – 21.05
21.05 – 21.15
21.15 – 21.20
21.20 – 21.30
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1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het oudercomité van 8 september 2016 werd goedgekeurd.
Rechtzetting:
ZuluDesk: 302,5 EUR is een eenmalige kost. Nadien is er een jaarlijkse kost van 50
EUR, zonder btw.
Ouderraad
De formele aankondiging dat Christophe Garnier in de ouderraad komt, werd gedaan
in de schoolsprokkeltjes. Directrice Els liet weten dat er geen protest werd
aangetekend.
Twee Dreven project (kippen/moestuin)
Na her-evaluatie met de juffen werd er besloten om met het moestuinproject van
start te gaan.
Interessant idee was ook om eens een mobiele kinderboerderij 1 te laten komen tot
de kleuterschool.
Veilig naar school
De fluohesjes werden dankzij Werner De Keyzer tijdig gedrukt en zijn ondertussen
uitgedeeld aan de leerlingen van het 1ste leerjaar en de nieuwe leerlingen. De
wedstrijd “Veilig naar school” kan van start gaan.
In overleg met meester Kevin moet er bekeken worden welk speelgoed er uit de
spelotheek vervangen of bijgekocht moet worden.
Verkoopacties
Dominique Van den Putte bevestigde dat de chocolade besteld werd en dat de
leveringsdatum vastligt.
Dotaties leerkrachten
De dotaties werden uitgedeeld door Wim Kuilboer (penningmeester).
EHBO-cursus
Er is nog geen datum vastgelegd.
Traiteur
Dit wordt verder opgevolgd door Directrice Els.
1

Farm On Wheels: https://www.facebook.com/FarmOnWheelsFOW/
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Parkeerproblemen Burgemeesterstraat
Directrice Els zal trachten om foutparkeerders persoonlijk toe te spreken.
De toezichthouders van de speelplaats ondervinden ook dat een aantal kinderen niet
afgehaald worden maar zelf de school verlaten en op zoek gaan naar hun
(groot)ouders (parking, straat). Dit is geen veilige situatie.
Gordijnen 2de leerjaar
De gordijnen werden opnieuw bevestigd.
De mobiele airco blijft behouden en verhuist tijdens de winter naar de kelder.
Dag van de leerkracht
Op de “Dag van Leerkracht” werden de leerkrachten van de hoofdschool verrast met
een nieuw servies en de leerkrachten van Twee Dreven werden getrakteerd met een
goed gevulde snoepmand.

2.

INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2016-2017

-

ZuluDesk – werd reeds goedgekeurd.

-

CD-speler juf Sofie – de CD-speler werd aangekocht via de gemeente onder de
noemer didactisch materiaal. Ook juf Valérie (Twee Dreven) heeft een nieuwe
CD-speler nodig. Directrice Els zorgt voor het nodige.

-

Een deel van de gemeentetoelage zal opnieuw gebruikt worden om de busreis
van de sneeuwklas te financieren.

-

Het toiletblok van de kleuters zal ook volledig door de gemeente gefinancierd
worden.

-

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

-

Er werd beslist om voor Twee Dreven een speelgoedtrein aan te komen t.w.v.
1300 EUR.

-

Juf Sylvie, Twee Dreven, heeft enkele ideeën om de speelplaats op te vrolijken
en stelt voor om een klusjesdag te organiseren.

-

De leerkrachten van de hoofdschool brachten onderstaande ideeën naar voor:
 Plantenbak: dichtleggen en een podium maken of leegmaken en er een
soort verteltheater van maken.
 Klimmuur – zijdelings klimmen– OC koopt 4 sets klimgrepen aan.
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 Aankoop ludomodulblokken (eventueel enkel
Leerkrachten bespreken nog eens onderling.

3.

voor

de

kleuters)?

WERKGROEP HALLOWEEN: STAND VAN ZAKEN

Een vergadering met zowel de leden van de werkgroep als de vrijwilligers voor de
schrikposten heeft plaatsgevonden. Voor onderstaande posten op de werklijst
worden nog mensen gezocht:
- Opbouw op zaterdagvoormiddag
- Opbouw op zaterdagnamiddag
- 1 persoon die een schrikpost met Siska wenst te doen
- 1 persoon die kan helpen bij de croques 's avonds
- Opkuis op zaterdagavond

4.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

De werking tussen de voltijdse directrice, Els, en de halftijdse directrices, Ilse en
Katlijn, verloopt prima.
Door de gunstige telling op school bekomt juf Evelien 20 lestijden.
Juf Evelien staat 10 lestijden in het 2de leerjaar en 10 lestijden in het 3de leerjaar.

5.

TAFELRONDE

Update kleuterklassen
De wekelijkse update van de activiteiten in de kleuterklassen wordt bijzonder
geapprecieerd door de ouders.
Rode kaart
Voor de duidelijkheid: de rode kaart telt niet mee voor het rapport!
Om het belang dat de kinderen op tijd op school zijn te onderstrepen, wordt er aan
de hand van een rode kaart een signaal gegeven naar de ouders toe. Te laat komen
stoort de les. Dit kan vermeden worden door op tijd te vertrekken, etc.
Marie Melis vraagt om dit beter naar de leerlingen toe te communiceren.
Luizenbeleid
Marie Melis vraagt om een preventief luizenbeleid te voeren op school door
bijvoorbeeld regelmatig een oproep te doen aan de ouders om hun kind op luizen te
controleren via de nat-kam-methode.
Bij een ernstige luizenplaag bracht Marie Melis het concept van luizenmama’s naar
voren. Die mama’s controleren op regelmatige basis al de leerlingen. Als er bij een
kind een controle is uitgevoerd en al dan niet luizen of neten worden vastgesteld,
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krijgen de kinderen een brief mee naar huis om de ouders te informeren van het
probleem.
Marie Melis stelt zich alvast kandidaat.
De directie verduidelijkt dat er reeds een luizenplan van kracht is en dat ouders het
niet steeds weten te appreciëren als andere ouders (ic de luizenmama) hun kinderen
controleren.
Leerlingenstop
Marie Melis kaartte het aantal leerlingen per klas aan en vroeg of de school geen
leerlingenstop kon invoeren als een maximumaantal kinderen in een klas werd
bereikt.
Directrice Els legde uit dat op basis van het totale aantal leerlingen, de school een
totaal lestijdenpakket krijgt van de overheid. De school bepaalt zelf hoe ze dit pakket
besteedt en hoe ze de kinderen in klassen indeelt. Directrice Els verduidelijkte dat
hierover steeds goed wordt nagedacht en dat de school er steeds voor zorgt dat de
leskwaliteit gewaarborgd blijft.
Veggie-dag
Na het succes van de veggie-dag vorig jaar, besluit OC dit opnieuw te organiseren
via EVA voor de leerlingen van het 4de leerjaar. Filip C. zal zich hier verder over
informeren.
Penningmeester
Er wordt een nieuwe penningmeester gezocht voor het schooljaar 2017-2018.
Het OC dankt Wim Kuilboer al bij voorbaat voor zijn inzet en de immer nauwkeurige
boekhouding! Nieuwe kandidaten mogen zich melden bij Filip C.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 17 NOVEMBER 2016 om 20u30
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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