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Gesubsidieerde vrije basisschool 
ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-LOURDESCOLLEGE 
(RK) Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem 
(RdR) Renaat de Rudderlaan 35, 2650 Edegem 

 

Oudercomité Lagere School 
 

Verslag vergadering 18 september 2017 
 
 
 
Beste ouders, 

 
hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.  
 

 
 Ter info: 

 
RDR = Vestiging Renaat De Rudderlaan 
RK = Vestiging Rombout Keldermansstraat (in de “villa”). 
 
 

 Organisatie oudercomité: 
o Voorzitter: Bavo Cuypers 
o Penningmeester: Dominique Suys 
o Secretaris: Mick Lauwers 

 
 

 Doel van het oudercomité (toegelicht door de voorzitter): 
 
- Overlegplatform tussen ouders en leerkrachten/school. 

 
- Ondersteuning bieden aan de school (zowel helpende handen als financieel; organiseren 

van activiteiten). 
 

- Algemeen belang (welzijn kinderen) primeert. 
 

- Communicatie gebeurt via mail, brief en website.  
Aanvullende communicatie via Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/oudercomiteolvebasis 
 

- De activiteiten van het oudercomité zijn terug te vinden op de schoolkalender : 
http://www.olvebasis.be/site/kalender/kalender-olvebasis 

 
- De schoolkalender kan elektronisch gekoppeld worden via een Google-account. 

Gebruik  onderaan de webpagina. 
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 Mededelingen: 
 
- Kriebel-team RK werd opgestart. 

 
o Een 5-tal mama’s zullen elke woensdag na een vakantie de kinderen controleren 

op neten en luizen. 
Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis. 
 

o Leerkrachten en ouders RDR in het oudercomité staan achter het voorstel om ook 
in RDR een Kriebel-team op te richten. Het oudercomité stelt bij deze de vraag 
aan de leerkrachten of ze ook een Kriebel-team kunnen opstarten voor RDR. 
Leerkrachten RDR zullen dit verder bekijken. 
 

- Bedankingsavond voor ouders, georganiseerd door de leerkrachten, zal niet meer 
georganiseerd worden (veel werk voor de leerkrachten, betrekkelijk weining ouders 
aanwezig). De ouders zullen op een andere manier bedankt worden. 
 

- Herinrichting speelplaats RK : 

o Leerkrachten hebben verder gewerkt aan het plan met een groene zone: zie 

afzonderlijke brief van de school. 

o Tijdens de Herfstvakantie wordt er normaal gezien gestart met het opbreken van 

de beton van het basketbalveld. 

 
 Bespreking activiteiten vorig schooljaar: 

 
- RDR : Schoolfeest : goed verlopen. 

 
- RDR : Ijsjes (einde schooljaar). 

Leuk maar bedenking : kinderen die jarig zijn tijdens de grote vakantie voorzien meestal 
ook ijsjes ... waardoor het initiatief niet echt meer opvalt. 
Evt. andere invulling geven of ijsjes vervroegen (juffen zullen dit bespreken). 
 

 
 Activiteiten: 

 
- Vlaaienslag - zaterdag 21 oktober 2017 : 

 
o Hoofdactiviteit van het oudercomité, brengt het meeste op voor beide scholen. 

(verharding RDR, digitale borden in de klassen, toekomstige speelplaats RK,...) 

o Verkoop start op 18/09. 

Streefdoel : 3000 taarten. 

o Verkoopscijfers naar Geert en naar de klassen om de klassen te stimuleren. 

o Voorstel om de verkoopscijfers visueel voor te stellen (knikkerbaan) : Nathalie 

kent een papa die mogelijks iets zou kunnen maken  Nathalie informeert. 

o Geld en papieren worden verzameld door Sabrin  geeft door aan Glenn. 

o Laatste dag binnenbrengen bestelformulieren : 16/10. 

o Laatste bestelling doorgeven op 18/10. 

o Mensen stimuleren voor de zelfafhaal – in gemeenten waar weinig verkocht 

wordt, wordt niet meer geleverd. 

o Verantwoordelijke voor de leveringen per gemeente : 
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 Berchem : Gertje 

 Edegem : Dominique 

 Mortsel : Mick 

 Wilrijk : Katrien 

 

o We zijn op zoek naar helpende handen die op 21/10 om 6:00 mee de 

vrachtwagen kunnen uitladen, taarten soort per soort willen zetten, ... of 

vanaf 9:00 leveringen met de wagen willen doen.  

Kan je helpen? Stuur dan een e-mail aan bavo.cuypers@yahoo.com. 

Alvast bedankt! 

 
 

- OLVE party – zaterdag 24 februari 2018 – zaal Centrum in Edegem : 

 

o Is voor de gehele OLVE gemeenschap : Singel, Lager en Middelbaar. 

Bedoeling is om de ouders samen te brengen – dit is geen financiële actie (om 

winst te maken).  

o We zijn op zoek naar nieuwe mensen om dit initiatief mee te 

organiseren, ter vervanging van Glenn en Evi. 

Johan Willems heeft zich al opgegeven. 

o Sabrin & Chris : nog beschikbaar. 

o 2 Meetings ter voorbereiding (i.v.m. bestellingen, zaal klaar maken, reclame 

maken, shiften regelen, opkuis inplannen, ...). 

o Dit jaar werken we zonder band en starten we meteen met de party met ev. als 

start het voorstel van juf Ine : “Foute uur”. 

 

- Quiz – wellicht op vrijdag 16 maart 2018 : 

 

o Datum voorgesteld door het Quiz-team. Nog te bevestigen door directeur Geert.  

o Er worden nog mensen gezocht om het quiz-team te versterken !  

Johan Willems doet alvast mee. 

 

 

- Schoolfeest RK – zaterdag 24 maart 2018 : 

 

o Normaal gezien in mei maar dit jaar uitzonderlijk op 24/03 wegens verlengde 

weekends in mei en geen materiaal van de gemeente beschikbaar op andere 

data. 

 

 

- Fietsverkoop – datum nog te bepalen : 

 

o Niet enkel voor de school, ook voor de lokale gemeenschap. 
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o Datum nog te bepalen 

 

- Schoolfeest RDR – zaterdag 2 juni 2018. 

 

 
 Overzicht en planning financiën:  

 
- Momenteel 24.000 euro op de rekening : dit grote bedrag werd de voorbije jaren 

gespaard met het oog op de kosten voor de heraanleg van de speelplaats RK, ook voor 
RdR werden de laatste jaren grotere projecten gesponsord. Raming kosten : 45.000 
euro. 
 

- Schoolfeest kleuters moet nog in mindering gebracht worden van het saldo van het 
oudercomité. 
 

- Kosten voor de recente werken op de speelplaats RDR (banken, tunnel in de tuin, 
podium, renovatiewerken kasteeltje) bedragen ongeveer 1.000 euro. Het oudercomité 
doet een financiële bijdrage (600 euro). 
 

- Enveloppes “Sinterklaas” : 
o Principe blijft ook dit jaar behouden in RDR. 
o Leerkrachten RK verkiezen opnieuw om geen enveloppe te ontvangen en het geld 

te gebruiken voor de heraanleg van de speelplaats. 
 

 
 Varia:  

 
- Vraag van Dominique om te proberen om de infodagen niet te laten samenvallen met 

andere schooldata zoals bvb. een proclamatie. 
 

- Voorstel Dominique : we werken met verschillende brouwers voor de verschillende 
activiteiten. Kan dit niet efficiënter ? Patrick wil dit uitzoeken, Dominique stuurt info 
(facturen e.d.) door. 
 

- Bavo bekijkt of er een gastspreker uitgenodigd kan worden rond een 
school/opvoedkundig gerelateerd thema. 
 

- Het bepalen van de data van de verschillende activiteiten bleek niet zo eenvoudig. We 

zullen proberen de data voor het volgende schooljaar vroeger te bepalen. 

 

- Inge : er zijn nieuwe mensen nodig in het Bib-team. 

 

 
 Data volgende vergaderingen (start is steeds om 20u15):  

 
- Maandag 20 november 2017 (RDR) 
- Maandag 22 januari 2018 (RK) 
- Maandag 19 maart 2018 (RDR) 
- Donderdag 17 mei 2018 (RK) 
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Verslag: Mick Lauwers 
Voorzitter: Bavo Cuypers 

 bavo.cuypers@yahoo.com 
Tel 0498/75.68.86 


