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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 21 Januari 2019 
 

 

Beste ouders, 

 

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

 

• Evaluatie Kerstdrink RDR : 

 

o Volgend jaar drankjes kinderen en chips op de prijslijst zetten 

 

• Evaluatie Sponsorloop 

 

o Meer inschrijvingen dan vorig jaar 

o Volgend jaar parcours uitbreiden naar speelplaats secundaire school 

o Extra licht en kaarsjes zijn positief onthaald 

o Was niet duidelijk hoeveel rondjes er mochten gelopen worden 

o Volgend jaar vragen aan de ouders om met de fiets te komen 

o Mensen gingen snel naar huis omwille van de koude 

o Volgend jaar warme dranken voorzien 

o Eventueel vuurkorven voorzien 

o Rekening houden met looptijden kinderen voor ouders die in de kraampjes staan 

o 5 en 6 liepen niet echt mee : misschien volgend jaar peter en meter laten meelopen met 

de kleintjes 

 

• Olve Party – werd inmiddels geannuleerd omwille van het kleine aantal verkochte 

inkomkaarten: 

 

o Brieven worden morgen verdeeld 

o In het middelbaar is mail rondgestuurd 

o Mogelijkheid geven om per mail in voorverkoop te bestellen : vorig jaar wel maar 3 

kaarten besteld. 

o Mailadres aanmaken om te communiceren 

o Werkrooster opmaken : Evi 

o Vragen bij Evi omtrent bestelling wijn en cava 

o Zaal kan niet echt kleiner worden gemaakt, via extra statafels kan meer volume worden 

gecreëerd  

 

• Olve Quiz: 

 

o Poster quiz is af 

o Opstellen quiz gaat vlot 

o Drank wordt na de Krokusvakantie besteld 

o Helpende handen nodig voor de afbraak 
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o Bediening door volwassenen laten gebeuren 

o Ophaling antwoorden door kinderen 

o Geluid was vorig jaar te zwak, dit zou aangepast zijn 

 

• Schoolfeest RK + kinderfuif: 

 

o Voorbereiding vlot goed 

o Ouders bleven iets drinken, kleine kindjes werden moe. 

o Er moet over nagedacht worden om de kleintjes op te vangen 

o Eventueel vragen aan ouderen die in de jeugdbeweging zitten om met de kinderen te 

spelen 

o Kinderen kijken uit naar de fuif 

o Vorig jaar waren er 2 verschillende bonnetjes :  

▪ proberen dezelfde bonnetjes te voorzien voor de fuif en de bodega  

▪ of een kaart voor de bodega en bonnetjes voor de fuif.  De bonnetjes kunnen dan 

ook gebruikt worden op de bodega 

▪ ook drankkaart laten gebruiken op schoolfeest  

 

• Fietsenverkoop: 

 

o Evenement aanmaken op Facebook 

o Promotie in het Singeltje maken 

o Reclame in gemeenteblad 

o Binnenkort rondsturen en dan nog is na Krokusvakantie 

 

• Financiën: 

 

o Feestverlichting is nu met peertjes ==> vervangen door led verlichting : Pascal vragen 

om voorstel 

o Toelage gemeente : 850 € 

o Vlaaienslag : 9200 € 

o Snterklaas : 4600 € 

o Franse boeken : 1700 € 

o Saldo : 28000 € 

o Verwachte uitgave smartboards : 15000 € 

o Verwacht uitgave refter RDR : 5000 € 

 

• Inschrijvingen kleuters: 

 

o Geert geeft uitleg over nieuwe inschrijvingsbeleid 

o Wordt digitaal inschrijven voor nieuwe leerlingen 

o Kinderen met voorrang schrijven traditioneel in tss 1 januari en 28 februari   

o Andere ouders melden aan tussen 1 en 31 maart 

o Voor scholen in Edegem moet je aanmelden via website Edegem, voor scholen in 

Mortsel (Singeltje) bij Mortsel  

o Afstand en schoolkeuze zijn bepalend  

o Olve college (middelbaar) zal geen centraal aanmeldingsregister gebruiken. Er zijn wel 

extra plaatsen gecreëerd: in totaal zijn er 230 plaatsen in 1A. 
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• Herstructurering : 

 

o Elke basisschool in de nieuwe structuur zal zijn eigen oudervereniging hebben.  

Er is nog niet bepaald of dit een ouderraad of een oudercomité wordt.  

Elke school zal dit voor zich organiseren.  

o Eind maart is er een volgende vergadering met voorzitters van de verschillende 

ouderverenigingen en directies. Erwin zal aansluiten als vertegenwoordiger van de 

ouders RdR lager.  

 

 

• Varia: 

o Goaltjes RDR nog niet besteld 

o Boeken Frans aangekocht 

o Smartboards : geen aanbesteding mogelijk - Volgende borden zijn aan vervanging toe 1 

in RDR en 2 in RK (ca 15K €) 

o Oude smartboards : op 2dehandsmarkt of aan goed doel : eens bekijken 

o Uitstekende nageltjes op speelplaats nakijken : kinderen scheuren hun broek 

o Middelbaar schoolt samen in Den Donk erachter en gooit met rookbommetjes, graag 

aankaarten bij directie middelbaar. 

o Kinderen mogen geen trap gebruiken in zwembad omdat ze niet aan de trappen 

geraken. 

 

Volgende vergadering op RDR maandag 18 maart. 

 

Verslag: Patrick Boutsen 

 

Voorzitter: Mick Lauwers 

mick.lauwers@ttps.be 

Tel 0497/45.28.86 

 

 

 

 

 
Steun het oudercomité, 

Start uw online aankoop via 

http://www.trooper.be/olvebasis  
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