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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 20 november 2017 
 

 

 

Beste ouders, 

 

hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.  

 

 

Evaluatie vlaaienslag : 

- Topper. Kentering sinds vorig jaar, met extra boost. 

- Heel veel bestellingen op de laatste moment ontvangen. 

- Redelijk veel mensen die een gift gedaan hebben. 

- Bestellingen waren niet altijd even duidelijk ingevuld. 

- Klaarzetten van de vlaaien verliep zeer vlot. 

- Toeren : redelijk veel telefoons ontvangen om vragen i.v.m. (verkeerde) leveringen op te 

lossen.  

- Eventueel ter verbetering (voor volgend jaar) :  

o Een mail sturen naar de ouders om er aan te herinneren dat “zaterdag” de vlaaien 

afgehaald moeten worden. 

o Plaatsen voor de levering van de toeren per gemeente (Mortsel, Edegem, Wilrijk, ...) op 

voorhand al bepalen. 

o Startuur voor de verdeling van de toeren en startuur voor de zelfafhaal zouden best 

verschillend zijn. 

o Verkoopprijs aanpassen ?  

De aankoopprijs werd nl. verhoogd door de leverancier, waardoor de winstmarge kleiner 

is. 

o Volgorde van de items op de bestelbon aanpassen om de duidelijkheid te verhogen. 

o Lijn toevoegen op het bestelformulier : “gift”. 

o 6900 euro winst. 

o Data pannekoeken om de leerlingen te bedanken : 

 RK : 01/12 

 RDR : 24/11  

 

 

 Voorbereiding volgende activiteiten :  

- Olve-Party (24/2) : 

o Brief naar de ouders : voor Kerstmis versturen. 

(Chris stuurt de brief door naar Bavo). 

o Drukwerk / kaarten : tijdens Kerstverlof. 

Liefst klaar voor oudercontact middelbaar (9 januari). 

o Verkoop kaarten : na Kerstverlof. 
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o Save-the-date mail versturen begin December. 

Gregory, Sabrin, Chris, Glenn & Evi, Jo, Johnny. 

o Beslissing : geen band dit jaar. 

o Eventueel werken met een “happy our”. “Fout uur” later op de avond ? 

o Scouts (Thomas & co) zullen meehelpen achter de toog. 

o Mailinglijsten gebruiken om meer mensen te bereiken ? 

 

- Quiz (16/3) : 

o Datum bij deze bevestigd. 

o Locatie : in de nieuwe polyvalente zaal. 

o Logistiek team : Dominique 

o Quiz team : Inge, Jo, Erwin, Ilse 

o Begin januari : poster verspreiden. 

 

- Fietsenverkoop : 

o Voorlopig op ZO 22/04. 

 

 Herinrichting speelplaats RK : 

- Heel veel positieve reacties. 

- De kinderen spelen op een andere manier en er is meer interactie tussen de kinderen van 

de verschillende jaren. 

- Leerkrachten moeten minder tussenkomen bij ruzies omdat de kinderen meer kunnen 

spelen. 

- Donderdag en vrijdag zijn er heel wat leerkrachten en medewerkers van de school komen 

helpen, wat de kosten mee heeft helpen drukken. 

- Speelplaats-werkteam komt nog terug samen om mogelijke verbeteringen te bespreken en 

nadien af te toetsen op de personeelsvergadering. Manu komt nog in november voor de 

wilgentunnel. 

- Nieuwe manier van werken i.v.m. de fietsen blijkt ook beter, maar leerkrachten hebben iets 

meer bewaking moeten voorzien. Een evaluatie volgt nog. 

- Factuur werken : 25.000 euro – komt overeen met het budget dat de school voorzien had. 

- Facturen die nog verwacht worden :  

Uren Manu aanplanting. Vlechten wilgen. Begeleiden leerlingen. Ontwerp. 

- Goals zullen door het oudercomité betaald worden – voorgeschoten door de school. 

- We verwachten dat we minder zullen moeten betalen als voorzien, wat ruimte laat voor 

andere initiatieven (bvb. vervanging smartboards). 
 

 Nieuwe poorten : 

- Reeds één poort geïnstalleerd in het Singeltje en RDR.  

Nog enkele technische problemen op te lossen in RDR. 

- Poort in RK : nog te plaatsen. 
 

 Overzicht en planning financiën :  

 

- 38.000 euro op de rekening, Vlaaienslag inbegrepen. 

- 600 euro uitgaven RDR speelplaats (reeds afgetrokken van het totaal). 

- Schoolfeest RDR : opbrengst : 6780 euro waarvan de helft naar Kleuters Familia gaat. 
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- Subsidie Edegem : aangevraagd. 

- Sinterklaas geld RDR : 700 euro (nog niet afgetrokken van het totaal). 

 

 

 Varia :  

 

- Voorstel RDR :  

o Paasvakantie 31/03 :  

Paaseitje(s) voor de kleuters i.p.v. ijsjes initiatief op het einde van het jaar. 

o Kan mee besteld worden met de aktie van het Singeltje. 

- Kan er nog Sinterklaas chocolade aangekocht worden via het Singeltje ? 

Dit jaar niet meer. Er wordt bekeken of dit nog volgend jaar kan. 

- RK : voorstellig Sponsorloop + nieuwjaarsdrink op 12/01/2018 “one mile a day”. 

- Memobord RDR : zal door Erwin gemaakt worden. We zoeken nog plexiglas (afmeting : 60 x 

120) 

 

 

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

 

- Maandag 22 januari 2018 (RK) 

- Maandag 19 maart 2018 (RDR) 

- Donderdag 17 mei 2018 (RK) 

 

 

 

 

Verslag: Mick Lauwers 

Voorzitter: Bavo Cuypers 

 bavo.cuypers@yahoo.com 

Tel 0498/75.68.86 
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