Vergadering OC 6 september ’16
Aanwezig: Els, David, Katlijn, Jan, Jouri, Marc, Philippe, Anaïs, Geert, Helga
Verontschuldigd: Stefanie Vermeulen
1.NIEUWE LEDEN
Een zestal nieuwe leden hebben zich kandidaat gesteld. Oa:
Truus (mama van Tobias), Maud Steffens
Zij zijn uitgenodigd voor de volgende vergadering op 4 oktober.
2. BBQ
Werklijst werd aangevuld en boodschappenlijst werd opgesteld.
TO DO:
Vrijdagavond:
*voorbereiding in boomgaard, tafels klaarzetten, frigo’s vullen, …
Niet vergeten: verlichting in tombolatent voorzien
nog extra tombolaprijzen welkom
Zaterdag:
*Taart en koffie voor bossenloop: bakker Blanchaert, 30 rijsttaartjes, 30 confituurtaartjes (Marc)
*Er zijn nieuwe placemats besteld
*Boodschappen:
Wijn: Lambrecht (Helga)
Mojito: bekers (AVA), limoen (Colruyt-Barbara) munt (Helga), mojito (Colruyt rum - Barbara),
koffie voor ’s middags (Colruyt-Barbara)
Zondag
Opkuis boomgaard vanaf 9u30 (iedereen)
3. ACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2016-2017
*Om Marc en David te ontlasten, wordt er voor elke activiteit één coördinator aangesteld, die waar
nodig ondersteuning krijgt van de andere OC-leden
HALLOWEEN:
Coördinatie: Helga
Ondersteuning: Jouri & Philippe
David brieft Jouri & Philippe ivm praktische zaken
Niet vergeten: Bestelling bij feestwinkel groeperen & op tijd bestellen
KERSTMARKT LATEM 16/17 DECEMBER
*Afspreken voor boodschappen
*Werklijst wordt aangepast: vorig jaar soms te veel volk
QUIZ 18/2 Deurle & Latem
Coördinatie: Marc & Barbara

*Quiz nog niet aangekocht
*Deurle organiseert quiz; Latem zorgt voor werklijst en logistieke ondersteuning
*Katja Retsin neemt opnieuw de presentatie op zich
Niet vergeten: enkele ludieke lokale vragen toevoegen. Bv: Welke fouten staan op het bordje aan de
poort? 
KOEKENBLOEMENDAG
Coördinatie: Anaïs – in overleg met Els
Werklijsten worden opgesteld
KICK-OFF PARTY
Els neemt de organisatie ervan niet langer op zich gezien de geringe opkomst (104 inschrijvingen
voor eten in 2016). Er zijn een aantal kandidaten, zowel vanuit Latem als Deurle om de organisatie
van de kick-off party over te nemen, maar we wachten nog op definitief voorstel.
In principe kan de organisatie overgedragen worden, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:
*Democratische prijs
*Concept wordt in overleg met de school en OC bepaald
*Formeel akkoord van directie en voorzitters OC Deurle en Latem nodig
4. KALENDERBOEKJE
*David neemt de coördinatie van het kalenderboekje niet langer op zich.
* Gezien de grote inspanningen, moeten we misschien alternatieven overwegen. Andere bron van
inkomsten? Verkoop advertenties uitbesteden? Bedeling uitbesteden? Anderzijds vormen de
inkomsten van het kalenderboekje een mooie buffer, zeker wanneer de gemeentelijke toelage op de
helling zou komen te staan. Stof om verder over na te denken.
5. NIEUWE PROJECTEN
Spelotheek: verschillende opties moeten overwogen worden. Bv: de spelotheek weghalen op huidige
locatie en een nieuwe kast op maat in de plaats zetten, zodat er ook extra speelruimte onder het
afdak wordt gewonnen
TO DO: tegen volgende vergadering: offerte aanvragen bij aannemer
Verruiming van de kleuterspeelplaats: chaletje op steen blokkeert doorgang. Als dat verwijderd
wordt, winnende kleuters plaats.
Idee: nieuw huisje draaien/verplaatsen, 4m in de lengte en 2m in de diepte; voorkeur voor plat dak
(gaat mee met refter, ook belangrijk voor zicht buur, vraagt inplantingsplan)
Box voor speelgoed in zandbak
Tuinhuis is niet groot genoeg voor fietsen en speelgoed van de zandbak
Voorstel vragen aan Franky en Goeminne (Dikkelvenne). Eventueel eerst inboedel tonen zodat ze
betere inschatting kunnen maken.

Idee: Lage lange kast voor fietsjes kleuters; meester Jan berekent met de leerlingen van het zesde
leerjaar de oppervlakte en evalueert de verschillende opties.
Idee: gelijkaardige oplossing als kleuter-fietsstal Twee Dreven: naast klas juf Liesbet, ofwel
spelotheek daar zetten
6. WVTTK
*Voorstelling Katlijn, halftijds directeur, halftijds ICT/administratief medewerker
*Platen aan de zandbak zijn aan verfrissing toe
*Marc start zijn laatste jaar als ondervoorzitter, lidmaatschap volgend jaar nog onzeker
*Veiligheid op straat moet voldoende aandacht blijven krijgen: waarom niet investeren in digitaal
bord met snelheidsbeperking 30km/u;
Volgens het nieuwe mobiliteitsplan zal in veel straten in Latem en Deurle de snelheid beperkt
worden tot 30km/u.
*Oproep nieuwe leden: vooral ouders aanspreken met jonge kindjes
*Verzoek Katlijn: GBS Deurle heeft 20 nieuwe iPads gekocht. Voor een eenvoudig beheer van de
iPads bestaat een cloudoplossing, een zogenaamde MDM-applicatie, Zuludesk die 5 euro per jaar per
iPad kost. Is een jaarlijks terugkerende kost. Zuludesk voorziet ook een kickstartopleiding van 400
euro (eenmalig). De kosten hiervoor worden verdeeld over Latem en Deurle. OC heeft beslist om
deze investering voor de school te doen..
*David start zijn laatste jaar als voorzitter, OC-lidmaatschap volgend jaar nog onbeslist
*De opties voor de bedeling van de kalenderboekjes moeten tijdens de volgende vergadering aan
bod komen.
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