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. 9/6/2016

AANWEZIGEN:

FILIP CHRISTIAENS, IRIS KYLE-LEINHASE, KATRIEN
DEBAENST, WERNER DE KEYZER, SIMON VAN
HOOLAND, BENJAMIN BRACKE, STIJN HANSSENS,
NATASJA RUITER, SISKA RONDELEZ, CHRISTOPHE
GARNIER, ANNE DUIJSENS, DOMINIQUE VAN DEN
PUTTE, SOPHIE HELLEBAUT, DIRECTRICE ELS
HAUTEKEETE, MEESTER PIET, JUF KATLIJN,
CHARLOTTE LECLUYSE

VERONTSCHULDIGD:

CHARLOTTE DIERCKX, STEPHANIE DEVOS, MICHEL
SANTENS, MICHEL CUYPERS, KOEN SCHEPENS,
STEVE HEINDRYCKX, JANTINA DE VYLDER, MARIE
MELIS, ELS HULSELMANS, PIETER VANDERHEYDEN

AGENDA:







Verslag vorige vergadering
Evaluatie ‘Schoolfeest’
Summer Kick-Off
Planning schooljaar 2016/2017
Info Schoolbestuur/Schoolraad
Tafelronde

20.30 – 20.45
20.45 – 20.55
20.55 – 21.05
21.05 – 21.15
21.15 – 21.25
21.25 – 21.40
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1.

VERSLAG VORIGE VERGADERING

Het verslag van het oudercomité van 12 mei 2016 werd goedgekeurd.
Dank voorzitter
Voorzitter Filip C. dankt alle OC-leden voor hun inzet het voorbije schooljaar.
Gemeente vuilnisbak
Vuilbakje werd geplaatst door gemeente.
Bakken verloren voorwerpen / verlengkabels / verdeeldozen
Staat nog op to-do lijst van Filip C.
Twee Dreven project (kippen/moestuin)
Christophe Garnier heeft gepolst bij de juffen, maar nog geen feedback over het
project.
Filip C. stelt voor om eventueel te starten met het moestuinproject. Christophe zal
prijs-kwaliteit bekijken van de verschillende moestuinbakken en voorstel maken voor
volgend schooljaar.
Proclamatie Twee Dreven
In overleg met de juffen van Twee Dreven werd besloten om de proclamatie toch op
de hoofdschool te houden om zo niet de voeling te verliezen met de hoofdschool.
Wel zal er voor de kleuters een ‘afscheidsestafette’ gehouden worden op vrijdag 24
juni 2016 zodat de kleuters op hun manier afscheid nemen van het Twee Dreven
schooltje.
De pijnpunten van vorig jaar werden besproken en er zal hiermee rekening worden
gehouden.

2.

EVALUATIE ‘SCHOOLFEEST’

Filip C. dankt iedereen die meegeholpen heeft voor het vele werk!
Wederom een goede editie zonder incidenten. De inkomsten zullen iets hoger ligger
dan vorig jaar, maar nog niet alle facturen zijn binnen.
De tombola staat online.
De wedstrijd werd gewonnen door 4de leerjaar. Zij gaan op uitstap naar Team
Adventure op 20 juni 2016.
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Enkele aandachtspunten voor volgend jaar (wordt verder besproken in werkgroep)
Werklijst

Drank
Bar
Dansjes
Taart
3.

Afruimen een uur langer
Opsplitsing speelstraat tussen kleuters &
lager
Laatste shift op vrijdag en zondag mag weg
Meer ijs
Extra perculator
Woordje voor het optreden of 'start'-moment
klassen beter aankondigen - Belleman?
Naamkaartjes met de maker van de taart

SUMMER KICK-OFF

Het facebook-event is aangemaakt en de flyer werd doorgemaild en meegegeven
met de boekentas. De inschrijvingen verlopen traag.
Benjamin merkt op dat het IBAN nr. aangepast moet worden op de flyer.
4.

PLANNING SCHOOLJAAR 2016-2017

Onderstaande oudercomité-vergaderingen zullen binnenkort aangegeven worden op
de kalender:
08/09/2016 – 06/10/2016 – 10/11/2016 – 8/12/2016 – 12/1/2017 (kaas- en
wijnavond) – 9/2/2017 – 16/3/2017 (Twee Dreven) – 4/5/2017 – 15/6/2017
Activiteiten
Welkomstdag

26/8/2016

Twee Dreven
Latem

Christophe Garnier
Filip Christiaens / Anne
Duijsens

Start schooljaar / koffie 1/09/2016

Twee Dreven

Christophe
Garnier
Sophie Hellebaut
Benjamin Bracke
Filip Christiaens / ?

Latem

/

OC zal opnieuw koffie aanbieden voor de ouders. Wie kan nog helpen?
Filip C. zal nog mail rondsturen.
Benjamin kijkt opnieuw voor een bandje om de start van het nieuwe schooljaar op te
vrolijken.
Halloween

22/10/2016

Iris Kyle-Leinhase en Katrien Debaenst
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Grootouderfeest

17/10/2016
22/11/2016

Latem
Twee Dreven

Natasja Ruiter
Natasja Ruiter

Kerstdorp

17-18/12/2016 Iris Kyle-Leinhase

Quiz

18/2/2017

Lentefeest

25/3/2017

Jantina De Vylder / Christophe Garnier /
Werner De Keyzer

Schatjes op de planken 26/3/2017

Natasja Ruiter

Schoolfeest

Filip Christiaens

5.

1305/2017

INFO SCHOOLBESTUUR / SCHOOLRAAD

De school heeft een nieuw instellingsnummer ontvangen voor school Deurle.
Formaliteiten worden besproken op de ouderraad op 21/6/2016 en vervolgens op de
gemeenteraad op 27/6/2016.
De selectieprocedures voor het aanstellen van de nieuwe directeurs lopen nog
steeds.
6.

TAFELRONDE

Afscheid 6de leerjaar
23 juni 2016 is er een afscheid voor de leerlingen van het 6 de leerjaar. Filip C,
Natasja R. en Stijn Hanssens helpen.
Teambuilding leerkrachten
Het OC gaat akkoord om 300 EUR bij te leggen voor de teambuilding van de
leerkrachten.
Dag van de leerkrachten
Filip C. stelt voor om op de ‘Dag van de leerkrachten’ een nieuw servies te
schenken. OC-leden gaan akkoord.
Hygiëne toiletten / kuismateriaal
Latem
Directrice Els zal een ‘starterskit’
aankopen
zoals
o.a.
trekkers,
veegborstels, etc. om bij evenementen
gauw het gepaste materiaal te vinden.

Twee Dreven
Sophie Hellebaut merkte op dat er
geen handzeep noch handdoekjes te
bespeuren waren in de toiletten.
Directrice Els kijkt na.
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Halloween
Iris vraagt of Hans opnieuw de bus wil besturen op volgende Halloween-editie.
Directrice Els vraagt na.
Ook vraagt Iris of het OC weer een budget kan vrijmaken om LukiArt aan te spreken.
Of eventueel voor een kinderdisco-DJ. OC stemt in.
Fiets- en voetpool
Natasja R. nam deel aan de vervolgvergadering i.v.m. fiets- en voetpool
georganiseerd door de gemeente op 6 juni 2016.
Naar aanleiding van de ingevulde enquêtes:
- mogelijkheid voor een fietspool vanuit Hoog-Latem voor de gemeenteschool Latem
en Sancta Maria.
- een voetpool vanuit de Lijnstraat voor gemeenteschool Deurle en Sint-Jozef.
De gemeente hoopt om in september 2016 te starten met een campagne voor een
verkeersluwe woensdag. De gemeente en de politie zouden nog samen de routes
bekijken en deze informatie zou nog doorgestuurd worden.
Er werd opnieuw bevestigd dat de snelheid in een grote zone van de gemeente zal
teruggeschroefd worden naar 30km/uur.

VOLGENDE VERGADERING OUDERCOMITE:
DONDERDAG 8 SEPTEMBER 2016 om 20u30
AFDELING LATEM

Charlotte Lecluyse
Voor verslag
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