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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 November 2018 
 

 

 

Beste ouders, 

 

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

 

• Evaluatie Vlaaienslag 

o zeer succesvolle editie 

o iedereen wordt bedankt voor de inzet 

o RK : vrijdag 23 / RDR 30 november pannekoeken 

o Topverkopers worden beloond tijdens de pannenkoeken 

o 3118 vlaaien verkocht 

o bon van fun van 25 € / snoepzak 

o kinderen boven 40 taarten grote snoepzak 

o kinderen boven 30 taarten grote snoepzak 

o kinderen boven 20 taarten kleine snoepzak 

o volgend jaar meer mensen voorzien om de lijst voor zelfafhalers op te maken 

o volgend jaar een week vroeger beginnen en een week vroeger stoppen om alles te 

kunnen verwerken. 1 week tijd om alles te verwerken 

o er was een lange wachttijd voor afhalers : volgend jaar 2 of 3 personen voorzien om te 

verdelen 

o om 12 uur beginnen opbellen voor laatkomers. 

o weinig fouten bij de leveringen 

o bestelformulieren : veel onvolledigheden en vaak moeilijk leesbaar. 

o mogelijkheid bekijken voor online bestelling met overschrijving. 

o giften : 323 € 

o opbrengst : nog in te vullen 

 

• Olve party 

o olve party gaat terug door op 23/2  

o navragen dat de zaal zeker gereserveerd is 

o fout uur bijvoegen, uur voorstellen op uitnodiging 

o sponsoring : op vertoon van inkomkaart kun je bij bepaalde zaken iets krijgen 

o kaarten moeten gedrukt worden 

o sponsering : verwijzen naar website - mogelijk via QR code 

o kinderen krijgen 2 kaarten + 1 steunkaart 

o kraampje zetten voor verkoop kaarten op kerstdrink en sponsorloop 

 

• Olve Quiz 

o 22/3, organisatie is on going 

o prijzen niet meer voor alle ploegen : 1/2/3 en laatste ploeg + grootste verteerder 

o verdeling van drank blijft ongewijzigd 
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• Financiën 

o Sinterklaas optrekken naar 200 €, per klas, turnleerkracht en zorgjuf. 

o speelplaats verfraaiing van RDR 

▪ goaltjes voor speelplaats : 300 €/goal. OC voorziet dit  

o herindeling refter : leen werkt wat voorstellen uit tegen de volgende OC.  

▪ kan zeker rekening houden met 5000 € 

o RK : smartboards moeten nog bepaald worden 

o Franse boeken tot op de draad versleten : totaal 2500 € voor vervanging 56 boeken 5de 

lj, 16 boeken 6de lj 

▪ bij aankoop nieuwe methode krijgen we dit bedrag terug in korting. 

▪ OC : voorziet 1700 €  

 

• Herstructurering scholengemeenschap 

o Geert doet voorstelling 

o In januari komt er overleg tussen de voorzitters en directie verschillende OC. 

o Erwin zal aansluiten om RDR te vertegenwoordigen. 

o Taak OC : overgang naar splitsing vlot laten verlopen 

o Zaken die moeten besproken worden 

▪ organisatie 

▪ verdeling financiering 

▪ ....  

 

• Varia 

o fietsouders vroegen dat fietsen beter gecontroleerd worden voor de uitstappen van 4/5 

en 6 

o oudercomite zal fietspomp aankopen 

o Leen zal weg uitstippelen 

o Leen gaat met Geert communicatie overleggen 

 

 

 

 

 

Verslag: Patrick Boutsen 

 

Voorzitter: Mick Lauwers 

mick.lauwers@ttps.be 

Tel 0497/45.28.86 

 

Patrick Boutsen 

patrick_boutsen@telenet.be 

tel 0476/43.88.66 
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Steun het oudercomité, 

Start uw online aankoop via 

http://www.trooper.be/olvebasis  
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