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VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 7/12/2017
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FILIP CHRISTIAENS
WERNER DE KEYZER
PETRA DEBOSSCHER
EVELYNE DESMET
STEPHANIE DEVOS
STEVE HEINDRYCKX
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NATASJA RUITER
PETER VAN DE VELDE
SIMON VAN HOOLAND
JUF JASMIEN
JUF SOFIE
DIRECTRICE ELS
CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD
BENJAMIN BRACKE
MICHEL CUYPERS
MATTHIEU DARDENNE
JANTINA DE VYLDER
KATRIEN DEBAENST
CHARLOTTE DIERCKX
ANNE DUIJSENS
CHRISTOPHE GARNIER
STIJN HANSSENS

SOPIE HELLEBAUT
SAARTJE HOLLEMAERT
KATRIEN POTUMS
KATJA RETSIN
KOEN SCHEPENS
FRANCIS STEYAERT
TESSA VAN BOUCHAUTE
DOMINIQUE VAN DEN PUTTE
PIETER VANDERHEYDEN

AGENDA:
•
•
•
•
•
•

Verslag vorige vergadering
Investeringen OC: schooljaar 2017-2018: status
Werkgroep Kerstdorp: stand van zaken
Voorbereiding Nieuwjaar OC
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde
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20.30 – 20.45
20.45 – 20.55
20.55 – 21.10
21.10 – 21.20
21.20 – 21.30
21.30 – 21.50

1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het oudercomité van 9 november 2017 werd goedgekeurd.
Toiletten
Directrice Els heeft nagevraagd bij de firma Scentic hoe de school de onfrisse geur in de
toiletten kan aanpakken. Er werd ons aanbevolen om een toestel aan te kopen die
etherische oliën verspreid. De aankoop en de navullingen zijn tamelijk duur. Het OC
beslist om dit voorlopig even on hold te zetten.
Els zal de teststalen aanvragen – eventueel tijdens schoolfeest.
Frietjesdag
Baveco is gereserveerd voor maandag 25 juni 2018.
Halloween
Er werd een hele mooie winst genoteerd!
Chocoladeverkoop
Alweer een nieuw record: 2040 doosjes werden verkocht door de leerlingen van het 6de
leerjaar. Als dank voor de inzet zal het OC €10 zakgeld per leerling meegeven voor op
sneeuwklas.
Schoolbal
Peter Van de Velde lichtte toe dat de optie Auberge du Pêcheur momenteel op tafel ligt.
Voorgestelde data: 2 – 9 of 16 maart 2018. Mogelijks zal het schoolbal een casino-thema
krijgen. Er werd geopperd dat de werkgroep een 6-tal sponsors zou zoeken. Het OC
benadrukte dat we de sponsoring in naam van de kinderen/school liefst achterwege ziet,
thema casino nogal moeilijk ligt en de prijs niet te hoog mag zijn zodat het voor iedereen
toegankelijk is. Filip C. zal dit verder opnemen met de werkgroep.

2.

INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR 2017 – 2018: STATUS

•
•

Het subsidiedossier is zo goed als rond dankzij Tessa Van Bouchaute!
De val-dempende tegels bij het speeltuig (grote speelplaats) werden geplaatst maar
nog niet afgewerkt aan de randen.
De basketring werd besteld.
Muur toiletjes bij de turnzaal: 8/12/2017 wordt er behangen.
De afwerking voor de muurtekening Keith Haring wordt nog even uitgesteld tot er
beter weer is.
Voorstel Juf Ilse: aankoop nieuwe ergonomische verzorgingstafel. Het OC keurt
deze investering t.w.v. 600 EUR goed.

•
•
•
•
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3.

WERKGROEP KERSTDORP: STAND VAN ZAKEN

Hernieuwde werkgroep heeft goed werk verricht.
Filip C. zal de werklijst laten rondgaan.
4.

VOORBEREIDING NIEUWJAAR OC

Op 11/01/2018 is er onze traditiegetrouwe kaas- en wijnavond.
Filip C. zal bestellen bij Hildes Kaasboetiek en Werner De Keyzer zal de bestelling
afhalen.
Charlotte D. zal de drank in de kast nakijken.
Er zal nog een mail worden uitgestuurd naar de OC-leden om hun aanwezigheid te
bevestigen. Directrice Els heeft de uitnodiging reeds opgehangen in de leraarskamer.
5.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

Extra dotatie gemeente
Door een besluit van de Gemeenteraad van 20/11/2017 krijgt het OC een extra dotatie
per kind van €50 per kind in 2017 bovenop de €25+€10 die reeds meerdere jaren werd
betoelaagd. Deze eenmalige toelage komt er na de afschaffing van de onterechte
uitbetaling aan de andere scholen in het kader van sociale voordelen. Door de maatregel
van 20/11/2017 wordt het voorziene geld onder een wettelijk juiste context aan de
verschillende scholen/oudercomités uitgereikt.
Op 12 december is er een overlegvergadering van de adviesraden met de gemeente.
Filip C. zal als voorzitter van de schoolraad de aandachtspunten presenteren (presentatie
beschikbaar).
6.

TAFELRONDE

Materiaalmeester
Charlotte D. is aan haar laatste jaar als materiaalmeester bezig. Er wordt gezocht
naar een kandidaat-opvolger die eventueel dit schooljaar al de knepen van het vak
wil leren.

Kerstdrink Twee Dreven
Men vroeg of er de mogelijkheid was om een kerstdrink op Twee Dreven te organiseren
ondersteund door het OC. Voor het OC geen enkel probleem om financieel bij te springen
op voorwaarde dat de juffen en Rosanne akkoord zijn. Ook moet er gelet worden dat de
situatie te allen tijde controleerbaar blijft aangezien er op dat moment ook nog
kinderopvang is.
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Kerstsfeer op school
Het OC is vragende partij voor het plaatsen van een extra kerstboom/verlichting aan de
Latemstraat. Directrice Els zal dit aankaarten bij de gemeente.
Spandoeken
Filip C. suggereerde om spandoeken te laten maken om verschillende evenementen aan
te kondigen (vb. kerst, grootouderfeest, schoolfeest, lentefeest/communiefeest, etc.).
Werner zal dit verder bekijken.
Oversteekplaatsen aan school
De oversteekplaatsen aan school zijn nog steeds gevaarlijk in de ochtendspits.
Er werd geopperd of het OC/de school niet een oproep kon lanceren naar de ouders voor
een opleiding van gemachtigd opzichter te volgen.
Filip C. ging de prijs navragen van verkeersmannetjes.
Naar voorbeeld van de Blije School in De Pinte, zal Charlotte L. nakijken waar men oranje
zwaailichtjes kan aankopen.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 11 JANUARI 2018 om 19u30 (Kaas-en Wijnavond)
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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