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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 18 Maart 2019 

 
 
Beste ouders, 

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

 
 Olve Quiz (22/3): 
 

o 40 inschrijvingen 
o 45 ploegen mogelijk 
o Quiz bijna klaar 
o Er zijn 5 kinderen om de vragen op te halen 
o Thomas is zaalwachter 
o 17:00 is de zaal beschikbaar 
o Catering is ok : brouwer brengt donderdag drank 
o Donderdag om 19u ijskast inladen 
o Dominique bezorgt lijst aan Geert wat er nodig is : wijn / cava en bier glazen 
o Hulp voor de avond is beschikbaar. Ook wat mensen nodig om 12 u om op te ruimen 
o Geert doet afrekening 

 
 Fietsenverkoop (24/3): 
 

o Ongeveer 45 fietsen 
o Genoeg volk aanwezig om te helpen 
o Fietsen brengen tussen 10:00 en 10:30  

 
 Schoolfeest RK + kinderfuif: 
 

o Vrijdagavond kinderfuif 
o 17:45 tot 19 uur tot 3de jaar 
o 19:30 tot 20:30 uur vanaf 4de jaar 
o Toog niet meer in de gang maar in het Atrium 
o Hulp nodig bemannen voor toog in het Atrium 
o 17u hulp aanwezig 
o Film is voor wachtende kinderen 
o Eventueel film houden in 2de deel Atrium 

 
 Financiën: 
 

o Party : verlies beperkt tot 80 € 
o Digitale borden : RDR 1 – Anke Terijn touchscreen / RK – meester Geert – nieuw 

bord touchscreen / 4 oude borden – beamer vervangen : 16.000 €.  
Geert vraagt de prijs na voor de optie “1 extra touchscreen en 1 beamer minder”.  

o Refter RDR was voorzien, maar prioriteit ligt op speelplaats. Er was 5000€ aan RDR 
toegezegd. Uitgave moet wel gedekt zijn door een factuur. 

o Goaltjes : Geert kijkt na of een goaltje kan verhuizen naar RDR.   
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 Herstructurering : 
 

o 25 maart opvolgvergadering 
 
 
 
 Varia: 

o Feestverlichting : Pascal. 
o Uitstekende nagels podium : Geert heeft geen uitstekende nagels kunnen vinden. 
o Samenscholing aan Den Donk : school kan hier niet op reageren. 
o Trapje van het zwembad : kinderen mogen trapje gebruiken. 
o Kangoeroe wedstrijd : verwachtingspatroon van ouders dat kinderen meedoen, maar 

kinderen willen niet vaak meer meedoen. Is ook nogal competitief en geeft sommige 
kinderen stress. 

o Fluo acties : wordt te competitief – voorstel om te veranderen naar sporadische actie 
via tombola. 

o Foto Wall voor schoolfeest. 
o Staking woensdag :  

 werkingsmiddelen zijn te laag voor kleuters en worden niet geïndexeerd 
 het leraren tekort is een steeds groter wordend probleem 

o Online inschrijvingen voor Edegem geen gegevens, voor Mortsel komt het traag op 
gang. 

 
 
 
 
 
Volgende vergadering op RDR donderdag 23 mei in “de Villa”. 

 
Verslag: Patrick Boutsen 

Patrick_boutsen@telenet.be 
Tel 0476/43.88.66 

 
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  
 


