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. 8/9/2016

AANWEZIGEN:

FILIP
CHRISTIAENS,
CHARLOTTE
DIERCKX,
STEPHANIE DEVOS, WERNER DE KEYZER, SIMON
VAN
HOOLAND,
BENJAMIN
BRACKE,
KOEN
SCHEPENS, NATASJA RUITER, SISKA RONDELEZ,
CHRISTOPHE GARNIER, DOMINIQUE VAN DEN
PUTTE, STEVE HEINDRYCKX, SOPHIE HELLEBAUT,
JUL ILSE (Directie), JUF JASMIEN (2de lj), JUF ELS (6de
lj), CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD:

IRIS KYLE-LEINHASE, KATRIEN DEBAENST, MICHEL
SANTENS, MICHEL CUYPERS, JANTINA DE VYLDER,
STIJN HANSSENS, MARIE MELIS, ANNE DUIJSENS,
ELS HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN

AGENDA:









Welkom aan alle aanwezigen - ledenlijst
Evaluatie start schooljaar
Installatie werkgroepen
“Veilig naar school”
“Verkoopacties
Investeringen OC
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde

20.30 – 20.45
20.45 – 20.55
20.55 – 21.15
21.15 – 21.25
21.25 – 21.35
21.35 – 21.45
21.45 – 21.55
21.55 – 22.15
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1.

WELKOM AAN ALLE AANWEZIGEN - LEDENLIJST

Welkomstwoord van onze voorzitter Filip Christiaens en voorstelling van (nieuwe)
OC-leden.
Foto’s OC-website
Nieuwe OC-leden mogen hun foto voor op de website doorsturen naar Filip
(christiaens.filip@gmail.com of latem.oc@gmail.com).
Christophe Garnier
Christophe Garnier zal de taak van ondervoorzitter op zich nemen en zal Ann
Peuteman vervangen bij de ouderraad. Dit zal in de volgende Schoolsprokkel
meegedeeld worden.
Michel Santens
Michel Santens verlaat het oudercomité, maar blijft wel nog bij de nodige activiteiten
een handje toesteken. Het OC dankt Michel voor zijn jarenlange bijdrage.
Verslag vorige vergadering:
Rechtzetting: datum grootouderfeest is op 27/10/2016.
De OC-vergadering van 10/11/2016 wordt verplaatst naar 17/11/2016 en de
vergadering van 8/12/2016 wordt verplaatst naar 15/12/2016.
Eventueel moet opnieuw overwogen worden om de data van de vergadering op de
schoolkalender te plaatsen.
Twee Dreven project (kippen/moestuin)
Christophe laat weten dat de juffen van Twee Dreven niet negatief staan voor het
houden van kippen, mits goede opvolging tijdens de vakanties. De eerste focus is
het moestuin-project. Christophe Garnier zal tegen de volgende OC-vergadering een
voorstel opmaken voor aankoop en dergelijke.

2.

EVALUATIE START SCHOOLJAAR

Welkomstdag 26/8/2016
Twee Dreven: Gezellige opkomst. Voorstel om meer publiciteit te maken,
bijvoorbeeld door de 1ste schoolsprokkel niet alleen per e-mail maar
ook per post te versturen. Of eventueel ook nog eens een aparte email versturen met enkel uitnodiging voor welkomstdag. Ook steeds
posten op de facebookpagina van school.
Latem:

Grote opkomst!
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Start schooljaar 1/9/2016
Twee Dreven: De ontvangst op 1/9 is goed verlopen. Om de ‘koffiepiek’ op te
vangen, stelt Christophe G. voor om een Senseo mee te nemen
volgend schooljaar.
Latem:

3.

OC stemt in om volgend jaar opnieuw voor een bandje te kiezen om
de start van het schooljaar op te vrolijken. Benjamin Bracke zal
hiervoor zorgen. Ook misschien hier betere communicatie naar
ouders toe, bijvoorbeeld door aankondiging op voorhand mee te
geven bij de welkomstdagbrief, facebookpagina, etc.
De acteerprestaties van de leerkrachten werden door de kinderen
erg gewaardeerd.

INSTALLATIE WERKGROEPEN

Halloween

22/10/2016

Iris Kyle-Leinhase, Katrien
Marie Melis, Filip Christiaens.

Debaenst,

De eerste vergadering is reeds achter de rug. Volgende vergadering staat gepland
op 29/9/2016.
Er zal een brief aan de ouders worden meegegeven met een oproep voor het
bemannen van schrikposten.
Katja Retsin en Siska Rondelez zullen alvast ook een schrikpost bemannen. Alsook
de leerkrachten zijn enthousiast.
Op de volgende OC-vergadering zal ook de werklijst overlopen worden.

Grootouderfeest

27/10/2016
22/11/2016

Latem
Twee Dreven

Natasja Ruiter
Natasja Ruiter

Natasja heeft reeds de nodige hulp. Alles onder controle.
Kerstdorp

17-18/12/2016 Iris Kyle-Leinhase, Filip Christiaens,
Charlotte Lecluyse, Geert Haeck (Deurle)

Quiz

18/2/2017

Jantina De Vylder / Christophe Garnier /
Werner De Keyzer / Barbara De Vos
(Deurle) en Marc Faure (Deurle)

Katja Retsin wil de presentatie van de quiz weer op zich nemen, waarvoor dank.
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Lentefeest

25/3/2017

Schatjes op de planken 26/3/2017

Natasja Ruiter, Charlotte Lecluyse,
Charlotte Dierckx, Christophe Garnier,
Sophie Hellebaut, Filip Christiaens

Schoolfeest

Filip Christiaens, Annick Vandeputte, Jan
Hellebaut, Isabelle Dierckxsens, Natasja
Ruiter, Giovanni Naessens, Ann Otten,
Sophie de Breyne

13/05/2017

Summer Kick-Off

Stijn Hanssens, Christophe Garnier,
Sophie Hellebaut, David Cloet (OC
Deurle), Werner Kestelyn (OC Deurle)

Ondanks de trage inschrijvingsstart, werd de summer kick-off opnieuw een succes.
Zo gauw mogelijk een werkgroep opstarten i.s.m. OC Deurle.
OC Deurle zou mogelijks een goede locatie kennen.

4.

“VEILIG NAAR SCHOOL”

Er zijn nog voldoende hesjes over voor de leerlingen van het 1ste leerjaar, de nieuwe
leerlingen en voor de hesjes met een foutieve opdruk vorig schooljaar.
Werner De Keyzer informeert voor de opdruk bij EMF, Astene.
De wedstrijd (onverwachte steekproeven voor vertrek turnles op donderdag) zal
starten zodra deze leerlingen de fluohesjes ontvangen hebben. Wel betere opvolging
nodig dan vorig jaar.
Opnieuw zal de klas die bij de steekproeven procentueel het best vertegenwoordigd
is met het dragen van de fluohesjes, 15 minuten extra speeltijd krijgen met het
spelmateriaal uit de spelotheek.
Spelotheek
De leerkrachten zullen nakijken of er genoeg materiaal is voor de spelotheek.

5.

VERKOOPACTIES

Er wordt opnieuw gekozen voor een chocoladeverkoop (truffels en zeevruchten).
Voor de aankoop zal Dominique Van den Putte (Duva Choc-O-Fruits) zorgen.
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6.

INVESTERINGEN OC SCHOOLJAAR

Dotaties aan de leerkrachten door het OC:
75 € / klas + bedrag volgens aantal leerlingen.
Kleuterjuffen krijgen er nog 50 € bovenop. Naar gewoonte verwacht het OC de
onkostennota’s van de uitgaven.
Juf Evelien (zorg) krijgt ook 125 EUR voor het inrichten van de nieuwe zorgklas.
ZuluDesk
Er werden een 20-tal iPads aangeschaft door de school die binnen de zorg zullen
gebruikt worden. Op vraag van ICT stemt OC in om de beveiligingsapplicatie
ZuluDesk1 te financieren. Dat is een jaarlijkse kost van 302,5 EUR.
Toiletblok kleuterklassen
Deze werken zullen volgende schoolvakantie uitgevoerd worden.
Investering - ideeën
Afdeling Twee Dreven oppert voor wat meer speelplaatsverfraaiing.
De leerkrachten en het OC zorgen de volgende OC-vergadering voor concrete
ideeën.

7.

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

Voorstelling nieuwe leerkrachten
Juf Alice Adams, 1ste kleuterklas – duobaan met Juf Ilse
Juf Jasmien, 2de leerjaar, met (10u) ondersteuning van juf Evelien Verhelst.
Juf Jole Pauwels

- middagtoezicht bij de boterhameters;
- toezicht speelplaats;
- toezicht studie lager;
- toezicht opvang ’s avonds.

Er zijn meer lagere school leerlingen ingeschreven dan vorig jaar.

1

ZuluDesk - een Mobile Device Management (MDM) applicatie gericht op het beheren en faciliteren
van het gebruik van iPads in een klassituatie. Met ZuluDesk kunnen leraren leerstof uitdelen,
informatie delen, de bezigheden van leerlingen bijhouden en leerlingen in een app of website
vastzetten gedurende een van te voren ingestelde tijd. Leraren kunnen hun leerlingen meer
zelfstandigheid geven, zonder dat ze de controle verliezen. Daarnaast kan de leerkracht de camera
aan- of uitzetten, iMessage aan- of uitzetten en algemene informatie over de iPad van de leerling
zien. Dit alles kan zowel voor de individuele apparaten als voor een hele klas worden gedaan.
http://www.derolfgroep.nl/content/zuludesk.aspx
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8.

TAFELRONDE

EHBO voor kinderen’-cursus
Simon Van Hooland vroeg of er opnieuw interesse was voor een “EHBO voor
kinderen”-cursus. Hij vraagt bij de spoedartsen na wie bereid zou zijn voor het geven
van een infoavond rond huis-tuin-keukenongevallen.
Traiteur school
Volgens Charlotte Dierckx is er geen verhouding tussen kwaliteit en kwantiteit. Bij
lekker eten is er steeds een tekort. De directie neemt dit op met de traiteur en de
gemeente.
Parkeerproblemen Burgermeesterstraat
Opnieuw worden er problemen geconstateerd van ouders die hun kinderen voor de
poort afzetten i.p.v. reglementair te parkeren, wat voor grote ergernissen zorgt bij
andere ouders. Filip zal samen met de directie kijken wat hieraan kan worden
gedaan.
Klas 2de leerjaar
Nieuwe gordijnen nodig. Door de hitte heeft de lijm van de Velcro® losgelaten. Er
moet gekeken worden voor een nieuwe oplossing. Filip doet hiervoor het nodige.
Dominique Van den Putte ging alvast zorgen voor een mobiele airco.
Juf Sophie – CD-speler
Het OC stemt in met de aankoop van een nieuwe CD-speler.
Juf Ilse – hekje kleuters
Het OC stemt in voor de betaling van het materiaal voor het plaatsen van een houten
hekje bij de kleuters zodat het veiliger is om de deur open te doen bij mooi weer.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 6 OKTOBER 2016 om 20u30
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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