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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 19 maart 2018 
 

 

 

Beste ouders, 

 

hieronder vinden jullie het verslag van de laatste oudercomitévergadering.  

 

 

 

- Evaluatie van de party :  

 

- De party was geslaagd, maar de opkomst was niet zo hoog. 

 

Mogelijke oorzaken : activiteiten van andere organisaties (scouts, ...) die samenvielen met 

onze party ? Het feit dat er dit jaar geen band was ? ... ? 

 

De oorzaken zijn moeilijk te duiden. Er werden suggesties gedaan om de fuif  (of de “format” 

van de fuif) anders aan te pakken. Deze suggesties zullen op de volgende vergadering verder 

besproken worden. 

 

Het blijft echter de bedoeling om de ouders samen te brengen, niet om winst te maken met 

deze activiteit. 

 

- Kosten brouwer zijn nog niet gekend, maar vermoedelijk is er 1.000 euro winst (wat minder 

is als de vorige jaren). 

 

- Dank je wel aan het ganse partyteam voor de puike organisatie! 

 

 

 

- Evaluatie van de quiz : 

 

- De quiz was een groot succes : origineel, inhoudelijk en technisch goed, ... 

 

- Het was moeilijk om “helpende handen” te vinden. 

 

- De aanwezige kinderen hebben goed geholpen. 

 

- De quiz mag iets korter (eindigen voor 0:00). 
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- Het concept “prijzentafel” zal volgend jaar afgeschaft worden.  

Enkel de top 3 (of top 5) zal beloond worden. 

 

- Het quiz-team doet een oproep naar het Singeltje :  

Kandidaten zijn meer dan welkom om de quiz van 2019 mee te organiseren. 

 

- Topquiz van een topteam. Dank je wel! 

 

 

- Organisatie van de fietsenverkoop (zondag 22/04 om 11:00) :  

 

- Uitnodiging verstuurd in het Middelbaar. 

Communicatie in het Lager moet nog gebeuren. 

 

- Er zijn veel geïnteresseerden, maar nog geen fietsen. 

Er mag dus nog wat reclame gemaakt worden. 

 

- Gezocht :  

Iemand die kleine herstellingen kan doen. 

(Erwin kan niet, Pascal misschien wel, Chris kan helpen). 

 

- Locatie : Lagere school. 

 

- Verkoopprijs : bepaal je zelf. 

 

 

- Sponsorloop : 

 

- Heeft 2.500 euro opgebracht en zal besteed worden aan de speelplaats en om klein 

(spel)materiaal voor de turnzaal aan te kopen.  

 

- Voorstel van de speelplaats werkgroep :  

Definitieve schilderingen op de speelplaats (met veel kleuren).  

Bvb. gezelschapsspel  “mens erger je niet” – zie foto. 
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- Plannen speelplaats :  

 

- Worden verder uitgewerkt. Er wordt nog nagedacht over het podium, schilderingen op de 

grote muur, een dambord op de speelplaats, ... 

 

- Wijziging medisch onderzoek volgend schooljaar : 

 

- Het medisch onderzoek werd hervormd en zal nog maar 5 maal gebeuren : in de eerste 

kleuterklas, in het eerste, vierde en zesde leerjaar en in het derde middelbaar.  

- Ouders zullen aangemoedigd worden om mee aanwezig te zijn.   

 

- Vraag tot sponsoring smartboard en financieel overzicht : 

 

- Er is 24.800 euro in kas. 

- Het oudercomité heeft op vraag van de school de aankoop van 1 smartboard voor juf Hilde 

goedgekeurd. Aankoopprijs : 4.000 euro. 

 

- Organisatie van het oudercomité :  

 

- Bavo Cuypers is aan zijn laatste jaar als voorzitter bezig aangezien zijn kinderen vanaf 

volgend jaar allen in het Middelbaar zullen zitten. 

 

Mick Lauwers volgt Bavo op vanaf volgend schooljaar. 

 

- Het oudercomité is op zoek naar een nieuwe secretaris, ter vervanging van Mick, om mee 

de werking van het comité te organiseren. Daarnaast zoeken we ook nog nieuwe leden voor 

het oudercomité. 

 

 Varia :  

- Bedankt aan Cathérine, Inge en Jan voor hun hulp in de “lounge” tijdens de kinderfuif op 

vrijdag 23 maart. Dank ook aan alle helpende handen tijdens het schoolfeest! 

 

- Trooper : 

 

De oudercomités van het Lager (RK en RDR) en de Kleuterschool (’t Singeltje) hebben een 

gemeenschappelijke Trooper-account: koop bij je favoriete webshop zonder meerkost en 

sponsor zo het oudercomité/school. Meer info volgt nog. Het initiatief werd gelanceerd 

tijdens de quiz. 

 

Volgende verdeelsleutel werd bepaald : 1/3 voor het Singeltje, 2/3 voor OLVE-basis. 

Deze sleutel zal na een jaar geëvalueerd worden. 
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Steun het oudercomité, 

Start uw online aankoop via 

http://www.trooper.be/olvebasis  
 

 

 

 

- Datum laatste vergadering van dit schooljaar :  

 

Donderdag 17 mei 2018 (RK) om 20:15. 

 

 

 

Verslag: Mick Lauwers 

Penningmeester: Dominique Suys 

Voorzitter: Bavo Cuypers 

 bavo.cuypers@yahoo.com 

Tel 0498/75.68.86 
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