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Gesubsidieerde vrije basisschool 

ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-LOURDESCOLLEGE 

(RK) Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem 

 

Oudercomité Lagere School 
 

Verslag vergadering 25 januari 2021 

 

 

 

Beste ouders, 

 

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

 

 

• Kort financieel overzicht 

o Vlaaienslag 

▪ 4455 EUR opbrengst. 

▪ Andere jaren zitten we rond de 6500 EUR, dus wel heel goed resultaat aangezien 

de thuislevering en OLFA 3 Eiken is weggevallen. 

o Toelage gemeente ontvangen 

▪ 673 EUR. 

o Decemberuitgave (hulp voor de Sint) :  

▪ 100 EUR klas → 1500 EUR in totaal. 

 

• Vlaaienslag 

o Eerste keer online zeer goede meevaller. 

o Leefde wel in de klassen, tussentijdse aanmoedigingen zeker behouden. 

o Beloningen zijn ook uitgedeeld. 

o Verkoopsdoel was de zelfafhaal van vorig jaar en daar is ruimschoots overgegaan. 

o Nadenken of we volgend jaar thuislevering terug organiseren → brengt misschien niet 

voldoende op voor de hoeveelheid werk. 

o De dag van de vlaaien zelf enorm vlot: weinig vergissingen, sneller klaar, … 

o Ook de verschillende tijdssloten hebben geholpen in een vlotte verdeling. 

o Voor de leerkrachten was het digitale een dankbare werking: minder werk naar het 

ophalen van geld en dergelijke. Wel minder overzicht als leerkracht, dus iets beter in het 

oog te houden om te motiveren.  

o Betalingen vlot verlopen, enkele niet-betalers hebben nog ter plaatse met Payconiq 

betaald.  

o Naar volgend jaar toe opvolging van de betalingen iets beter te spreiden, kwam nu bij 1 

iemand terecht en was veel werk.  

o Bedankt aan alle helpers! 

 

• Foto’s 

o Nieuwe foto’s van de Decemberuitgaven. 

o Foto’s van Vlaaienslag. 

o Kunnen al op Facebook gezet worden, later verder te gebruiken ter illustratie van wat 

het oudercomité doet. 

 

• Van oudercomité naar ouderraad 
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o Sinds de splitsing met OLFA 3 Eiken, hebben we bekeken of het aangewezen zou zijn 

het oudercomité om te vormen tot een ouderraad. Een ouderraad biedt veel meer 

bescherming voor de leden qua aanspraakbaarheid. Momenteel worden de activiteiten 

van het oudercomité steeds georganiseerd met de duidelijke vermelding “in 

samenwerking met de school”: op deze manier wordt alles gedekt door de 

schoolverzekering. Maar als je dit zinnetje zou vergeten, kunnen de gevolgen groot zijn.  

o Het oudercomité heeft enige tijd geleden beslist om deze omvorming door te voeren. 

Wegens corona heeft de uitwerking (o.a. opstellen huishoudelijk reglement) even stil 

gelegen maar ondertussen is hier verder op gewerkt.  

o Op basis van een voorbeeld van het VCOV (overkoepelende organisatie) is er een eerste 

“draft” van het huishoudelijk reglement opgesteld. Dit document zal de werking van de 

ouderraad beschrijven. 

o Het VCOV is verder gecontacteerd om enkele uitstaande vragen te beantwoorden. 

Op 1 februari wordt een meeting met het VCOV belegd om deze vragen te 

beantwoorden. 

Op basis van de antwoorden zal de “draft” versie verder afgewerkt worden door Geert 

en Mick. 

o Nadien zal het document nagekeken en verder afgewerkt worden met enkele leden van 

het oudercomité. Dat zijn alvast Evi & Inge (en na de vergadering hebben ook Karen en 

Christophe laten weten dat zij mee aan het document zullen werken). 

o Wie geïnteresseerd is om het document ten gronde door te nemen, even mail naar Mick 

sturen.  

o Finale versie zal dan binnen het oudercomité gepresenteerd te worden – vermoedelijk in 

maart. 

o Als laatste stap zal er een extra vergadering voorzien worden zodat de leden van het 

oudercomité hun stem kunnen uitbrengen i.v.m. het al of niet goedkeuren van 

huishoudelijk document. 

Datum nog te bepalen – vermoedelijk in april. 

o Schoolraad: directie & buurt zijn ook vertegenwoordigd, ongeveer zelfde frequentie van 

bijeenkomsten, gaat meer over administratieve zaken zoals tellingen van leerlingen, … 

Tot hier toe werden ouders via verkiezingen gekozen (1 x om de 4 jaar). Een ouderraad 

geeft ook de mogelijkheid dat de vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad 

automatisch uit de schoolraad komen.  

▪ Blijft het een oudercomité, dan moet er een verkiezing georganiseerd worden. 

▪ Met een ouderraad, kan de ouderraad kiezen om 2 mensen af te vaardigen.  

▪ Met de herstructureringen: 1 ouder vanuit het Singeltje, 2 ouders van OLVE RK. 

▪ Schoolraad loopt nu af dus beslissing moet genomen worden.  

▪ In het Singeltje zal het nog zeker met verkiezingen zijn: midden maart 

verkiezing.  

 

• Oudercomité Singeltje 

o We zijn één (basis)school met ‘t Singeltje, maar ook 2 aparte scholen met eigen 

activiteiten en oudercomités. 

o We zouden graag meer inzetten op een betere connectie tussen de twee vestigingen. 

Zo leren de kinderen van ’t Singeltje de lagere school op voorhand kennen. Nu hebben 

veel ouders geen idee van de werking van de lagere school. 

o Er zijn al stappen gezet om meer samen te werken (cfr. oudercafé) maar Corona heeft 

enigszins stokken in de wielen gestoken. 

o Van zodra het kan (beperking Corona), proberen we terug meer samen te organiseren. 

 

• Wandelquiz 
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o Laagdrempelige wandeling doorheen het fort waarbij er op een interactieve manier 

vragen op een tiental stopplaatsen moeten worden opgelost. 

o Van 6 maart tot 21 maart. 

o Zou wel praktisch zijn dat er tijdens de duurtijd, af en toe eens iemand de wandeling 

eens doet om te zien of nog alles ter plaatse uithangt. Wil Mick ook wel eens doen. 

o Ook eens iemand om het eens te testen: verstopplaatsen, niveau van de vragen, … An 

en Christophe willen dit wel eens doen. 

o Brief voor ouders / inschrijving nog voor de krokus uit te sturen. Automatische email 

kan volgen. Ook betalingen kunnen quasi automatisch opgevolgd worden. = zelfde 

systeem als vlaaienslag → dat kan nu redelijk eenvoudig terug opgezet worden. 

o Eens de brieven klaar zijn, informatie aan Geert te bezorgen.  

o Communicatie via olvequiz@olvebasis.be  

o Reclame ook via Facebook (Evi). 

o Zou er animo zijn binnen het lerarenkorps zijn om wat foto’s en/of geluidsfragmenten 

ofzo te bezorgen om een vraag rond te maken? → mail aan Geert te bezorgen met 

concrete vragen. 

o Alle communicatie via Geert laten verlopen. 

 

• Online quiz i.s.m. Olfa 3 Eiken 

o Normaal gezien organiseren we in maart de jaarlijkse quiz maar die kan niet doorgaan 

wegens Corona. 

o Quizverenigingen in België zijn online gegaan, Olfa 3 Eiken stelt voor om dit voorbeeld 

te volgen. 

o Week of 2 geleden eerste gesprek om te bekijken of we dit willen organiseren. 

o Bedoeling om mensen bij elkaar te brengen – hetzij in familieverband, of via 

verschillende plaatsen. 

o Kleine entree te vragen. 

o We hebben nog niet toegezegd, nieuw gesprek overmorgen gepland. 

o Praktische kant:  

▪ Opstellen quiz. 

▪ Avond zelf in ruim lokaal in school samenkomen om alles in goede banen te 

leiden (zoals puntentelling). 

▪ Pakketjes samenstellen. 

▪ Vragen opstellen zal iets meer via OLFA 3 Eiken verlopen. 

o Andere school: 10 euro per ploeg en pakketjes met drank & eten samen te stellen. 

o Zeker interesse vanuit OLVE RK. 

o Evi en Karen willen wel mee organiseren. 

 

• Varia 

o Zwemmen:  

▪ zeer strikte richtlijnen tijdens het zwemmen zelf – secundaire scholen mogen 

bvb. al niet meer komen zwemmen, cabine in groep te verlaten zodat er geen 

extra kruisingen zijn.  

▪ Bus is moeilijker om dat veilig te organiseren (rechtstaan kan bvb. door elkaar en 

dichter bij elkaar). 

▪ Ook af te wachten wat er morgen wordt beslist: indien geen knoop wordt 

doorgehakt, zal de school dit zelf duidelijk verder bespreken wat ze doen. 

o Corona 

▪ Schoolwerking soms moeilijk door afwezigheden van leerkrachten. Heel wat extra 

werk de voorbije weken verricht door de leerkrachten om dit op te vangen! Zo 

mogen de klassen bvb. niet gemengd worden. Vorige week is de school door het 
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oog van de naald gekropen: indien er 1 leerkracht meer afwezig had geweest, 

had er een klas moeten sluiten.  

▪ Eens een besmetting in het 5e of 6e leerjaar is een mondmasker in de klas nodig. 

Als leerling positief test in de klas, klasgenoten worden als hoogrisico contact 

beschouwd vanaf nu → mee in quaraintaine!  

▪ Nog wat onduidelijkheid of dit over hele klas gaat of enkel over kinderen die daar 

direct naast zitten (vaste plaatsen). Cirkel van 1.5m rond de leerling is de regel 

in het middelbaar is een hoogrisico contact.  

▪ En wat bij een positieve leerkracht die toch wat meer rondloopt in de klas? 

Daarvoor zal een gesprek met de contacttracing nodig zijn. Geen algemene regel 

voor leerkrachten. Bij twijfel zal er nu sneller beslist worden dat het hoogrisico 

contacten zijn omwille van de nieuwe varianten.  

▪ Er zal ook een sneltest (speekseltest) komen eens besmetting op school. Moeten 

leerlingen dan in school blijven om te wachten op deze resultaten? Waarschijnlijk 

met Rode Kruisvrijwilligers op vaste plaatsen en afspraken. 

▪ Bij clusters zal er met een coronabus PCR testen worden afgenomen. 

▪ Toch nog wat onduidelijkheden. 

 

• Volgende vergadering:  

o donderdag 20 mei – verder te bekijken naar evolutie ouderraad om nog een extra 

moment te organiseren 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Inge Verheyen 

 

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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