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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 22 januari 2018 
 

 

 

Beste ouders, 

 

hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.  

 

 

 

 Planning komende activiteiten : 

- Olve-Party (zaterdag 24/2) : 

o Steunkaarten zijn verspreid. 

(Indien er meerdere kinderen per gezin zijn, dan werden de kaarten aan het oudste kind 

meegegeven). 

o Voorbereidingen verlopen goed (affiches klaar, brouwer besteld, DJ geboekt, ...). 

o Er werd al een affiche aan café Bonzai opgehangen.  Er worden nog affiches opgehangen 

(o.a. in het school). 

o Er zal geen “band” zijn dit jaar, wel een “fout uur” afhankelijk van de “mood” in de zaal. 

o Reclame maken om ouders aan te trekken: mag nog wat meer zijn. Er zal o.a. via 

Facebook en mail gecommuniceerd worden en we rekenen op de nodige mond-aan-

mond reclame. 

o Doordat er geen “band” betaald moet worden en we de zaal 1 dag minder huren, 

compenseren we zeker de mindere sponsoring. 

o Toogdienst : er zal nog een brief verstuurd worden om “helpende handen” te zoeken. 

 

- Quiz (vrijdag 16/03 om 20:00 stipt) : 

o Inschrijvingen zijn verstuurd, er zijn al 8 ploegen ingeschreven. 

Max. 50 ploegen kunnen zich inschrijven. 

o Catering wordt geregeld door Dominique. 

o Er wordt nog een presentator/presentatrice gezocht. 

Kandidaten / suggesties zijn welkom ! 

o Er moeten nog prijzen gezocht worden voor de prijzentafel. 

Het vinden van prijzen verloopt dit jaar moeilijker als anders en er wordt naar 

alternatieven gezocht : bvb. brief van oudercomité naar de ouders (om bedrijven of 

organisaties te vinden die eventueel prijzen willen schenken), Fitopia & Magnus 

contacteren, oproep via de Facebook-groep, ... 
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- Fietsverkoop (zondag 22/04) : 

Wordt tijdens de volgende vergadering besproken. 
 

- Schoolfeest RK (zaterdag 24/03) : 

Aangezien het in maart nog koud kan zijn, wil de school de kinderfuif op vrijdagavond 

organiseren in de polyvalente zaal, opgesplit in 2 groepen (telkens 1,5 uur). 

 

Er wordt een “lounge” voor de ouders voorzien met hulp van Katrien, Inge en Jan. 

 

- Schoolfeest RDR (zaterdag 2/6) :  

Er is al een thema ... maar dit blijft nog even “geheim”. 
Er zal nog een brief naar de ouders gestuurd worden. 

 

 Overzicht en planning financiën : 

 

- Zoals aangegeven tijdens de vorige vergadering, zijn er nog enkele facturen toegekomen 

i.v.m. de heraanleg van de speelplaats RK : 

o 6 nieuwe doelen (voetbal) : 1.595 euro. 

o Manu (14.398 euro) : ontwerp (3.000 euro+21%BTW), houtwerk (8.232 

euro+6%BTW) en aanplanting (1.926 euro+6%BTW) 

- Saldo rekening : 22.000 euro. 

- Er zal nog een tarp/zeil aangekocht worden voor boven de buitenklas.  

 

 Herinrichting speelplaats RK : 

- De eerste, positieve indrukken blijven bevestigd :  

Het is rustiger op de speelplaats, er wordt niet enkel voetbal gespeeld, ...  en zelfs de zesde 

jaars duiken op in de “keuken”. 

Het is duidelijk dat het geld dat de voorbije jaren gespaard werd, goed geïnvesteerd werd. 

- Nieuwe manier van werken aan de (fiets)ingang werd goed bevonden. 

 

 Varia :  

- Nieuw initiatief :  

Op dinsdag en vrijdag kunnen de kinderen tijdens de middagpauze in alle stilte lezen onder 

begeleiding van de juf. Dit om de lange middagspeeltijd te breken of om de winterkoude 

even te vermijden. 

- Sponsorloop :  

Was een heel gezellig familiegebeuren. Veel trotse & enthousiaste kinderen. De soep viel in 

de smaak. 

Volgend jaar : cola en misschien ook glühwein voorzien? 
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- Heropening zwembad Edegem :  

We verwachten omtreeks 29/01 bevestiging van de gemeente. Intussen bevestigd voor na 

de Krokusvakantie. 

- Kast RDR : plexiglas gevonden, iets kleiner als voorzien. 

- Trooper :  

Er is een mailtje gekomen van een ouder omtrent het gebruik van Trooper, waardoor de 

werking van het oudercomité financieel gesteund zou kunnen worden via een commissie op 

aankopen bij webshops. Meer info : https://www.trooper.be 

Het oudercomité is akkoord om van start te gaan maar de data privacy moet nog eerst 

gechecked worden. Er zal ook bekeken worden of we 1 Trooper-account kunnen aanmaken 

samen met het Singeltje. 

 

 

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

 

- Maandag 19 maart 2018 (RDR) 

- Donderdag 17 mei 2018 (RK) 

 

 

 

 

 

Verslag: Mick Lauwers 

Penningmeester: Dominique Suys 

Voorzitter: Bavo Cuypers 

 bavo.cuypers@yahoo.com 

Tel 0498/75.68.86 
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