
http://www.olvebasis.be 

https://www.facebook.com/groups/oudercomiteolvebasis 

http://www.trooper.be/olvebasis  

 
1 van 4 

 

 

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 17 mei 2018 
 

 

 

Beste ouders, 

 

hieronder vinden jullie het verslag van de afsluitende vergadering van het oudercomité. 

 

 

 Het oudercomité nam een minuut stilte in acht ter nagedachtenis aan Chris Short 

 

 Feedback Schoolfeest RK: 

 

- Het feest was een groot succes, ondanks het feit dat het grotendeels in de school zelf plaats 

vond (wegens het weer). 

- Hopelijk volgend jaar iets later "op 't seizoen" zodat het feest terug buiten kan. 

- Opstelling & gebruik van de aula was fijn. 

- Tip : indien we volgend jaar opnieuw alles in het schoolgebouw moeten laten plaatsvinden :  

Eventueel wat stoelen en tafels buiten zetten indien het weer toch wat beter zou worden. 

- Kinderfuif & bodega voor de ouders op vrijdag avond was ook heel leuk en hadden meer succes 

dan verwacht. 

- Er waren 2 verschillende systemen met bonnetjes, wat voor sommige verwarrend was. 

(reden : verschillende "kas" en "prijzen"). 

 

 

 Evaluatie Fietsenverkoop: 

 

- Opnieuw een succes. Er was veel volk en de meeste fietsen werden snel verkocht. 

- Er waren een 70-tal fietsen waarvan er een 40-tal verkocht werden. 

- Inschrijvingen kwamen zoals gewoonlijk redelijk laat binnen. 

- Er wordt gebriefd op Singeltje, Familia & Facebook. 

- Opbrengst : 208 euro, voor 2.000 euro verhandeld. 

 

 

 Vervangende activiteit voor de Olve-Party: 

 

- Zaal 't Centrum is gereserveerd voor de OLVE party op zaterdag 23 februari 2019. 

- De formule zal iets anders zijn als vorig jaar : de fuif start om 22:00, daarvoor zal het mogelijk 

zijn om iets te eten.  

- Het blijft nog steeds de bedoeling om ouders, leerkrachten en school samen te brengen.  

Deze activiteit hoeft niet noodzakelijk geld op te brengen. 

- Eén en ander zal verder voorbereid en besproken worden begin volgend schooljaar. 

Hopelijk met enkele nieuwe ouders erbij ? 

- Evi, Sabrin, Dominique, Cathérine en Erwin hebben zich al opgegeven om alles te organiseren. 
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 Bespreking verkoop suikerhoudende dranken op de school: 

 

- Er is een campagne vanwege de overheid om het gebruik en de verkoop van suiker houdende 

dranken op school af te bouwen. Studies tonen immers aan dat (teveel) suiker voor kinderen 

niet goed is. 

- Suikerhouden dranken : appelsap, appelsiensap en chocolademelk. 

- Vanaf volgend schooljaar zal er geen Fristi meer verkocht worden.  

Fristi wordt weinig gedronken en is slechts beperkt houdbaar. 

- Conclusie van het oudercomité (na discussie) : mocht de school de suiker houdende dranken 

willen afschaffen, dan is dat OK. 

- Er is nog geen definitieve beslissing aangezien er nog verder overleg binnen de school gevoerd 

moet worden. 

 

 

 Update verdere inrichting speelplaats RK: 

 

- We hebben een wedstrijd gewonnen van de Stichting Veilig Verkeer  : mogelijks word in juni 

nog een muurschildering achter het podium geplaatst. 

- Er zal nog een zeil geplaatst worden door Manu in de zithoek van het klimparcours. 

- Koningsbal is populair bij de kinderen: suggestie om hier eventueel lijnen voor te voorzien. 

 

 

 Financiën: 

 

- Er is 2.265 euro opbrengst dankzij de quiz. 

- Er is 26.500 euro in kas. 

- Opbrengst schoolfeest RDR moet nog bijgeteld worden. 

- Er moet nog 500 euro aan het Singeltje en 500 euro aan het Middelbaar (hulp party) gestort 

worden. 

Samenwerking met het middelbaar zal bekeken worden door Dominique (verhouding prestatie / 

vergoeding). 

- Smartboard moet nog verrekend worden. 

 

 

 Overdracht voorzitterschap van Bavo Cuypers (Eva-Luna zit in laatste jaar) naar Mick 

Lauwers. 

 

 

 Kalender volgend schooljaar: 

 

- Kerstdrink RDR moet nog vastgelegd worden. 

- Vlaaienslag : zaterdag 20 oktober 2018. 

- OLVE party : zaterdag 23 februari 2019. 

- Quiz : vrijdag 22 maart 2019. 

- Fietsenverkoop : in sept/nov bepalen. 
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 Varia: 

 

- Patrick wordt vanaf volgend schooljaar de secretaris/verslaggever. Hij neemt over van Mick. 

- Wissel van refters RDR wegens plaatsgebrek : volgend jaar zijn er 20 kinderen extra.  

Er worden verschillende scenario's uitgetest om nadien te evalueren wat de beste oplossing is.  

 

 

 Datum vergaderingen van het schooljaar 2018/2019 :  

 

- Maandag 17 september 2018 (RK)  

- Maandag 19 november 2018 (RDR) 

- Maandag 21 januari 2019 (RK) 

- Maandag 18 maart 2019 (RDR) 

- Donderdag 23 mei 2019 (RK) 

 

We starten steeds om 20:15. 

Vergaderingen in “RK” vinden plaats in “de Villa”. 

 

 

Verslag: Mick Lauwers 

 

Voorzitter: Bavo Cuypers 

 bavo.cuypers@yahoo.com 

Tel 0498/75.68.86 

 

Mick Lauwers 

mick.lauwers@ttps.be 

Tel 0497/45.28.86 

 

 

 

Afscheidswoord 
 

Beste ouders, directeur en leerkrachten, beste jongens en meisjes in het lager van Olve-Basis. Na 

elf jaar oudercomité, waarvan de laatste zes jaar als voorzitter, is de tijd gekomen om de fakkel 

door te geven aan mijn opvolger, Mick Lauwers. Het is fijn te weten dat het voorzitterschap in 

goede handen is bij hem.  

Het is met groot genoegen dat ik terugkijk op deze vele jaren: het overleg van ouders met de 

school via de fijne contacten met de leerkrachten en de goede verstandhouding met de 

respectievelijke directeurs, Peter Nys en Geert Kenens, hebben gemaakt dat het oudercomité een 

stevige bouwsteen vormt binnen het schoolgebeuren. Deze mooie samenwerking tussen school en 

oudercomité hebben mee geleid tot fijne leef- en leeromgeving voor onze kinderen, en naar ik 

hoop ook voor alle schoolmedewerkers.  

 

Ik hou er dan ook aan ouders en school van harte te bedanken voor het fijne teamwerk en hopelijk 

zullen ook de komende jaren genoeg nieuwe ouders mee aan de schoolkar willen trekken. 

Nu mijn jongste dochter in het zesde zit, neem ik afscheid van het oudercomité, maar niet van 

jullie. Ik zie jullie graag allemaal gauw nog terug! 

 

Met hartelijke groet, 

Bavo Cuypers 

Papa van Laïs, Sari en Eva-Luna 
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Steun het oudercomité, 

Start uw online aankoop via 

http://www.trooper.be/olvebasis  
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