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Gesubsidieerde vrije basisschool 

ONZE-LIEVE-VROUW-VAN-LOURDESCOLLEGE 

(RK) Rombaut Keldermansstraat 33, 2650 Edegem 

 

Oudercomité Lagere School 
 

Verslag vergadering 26 april 2021 

 

 

 

Beste ouders, 

 

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

 

 

• Wandelquiz 

o 40 gezinnen die zich ingeschreven hebben, mooi resultaat!  

o Veel fijne reacties, zowel tijdens de wandelquiz als ook tijdens het afsluiten van de quiz 

 

• Trooper 

o We hebben een storting ontvangen van 199.24 EUR 

o Dank aan alle ouders voor aankopen via ouderraad – het helpt wel degelijk! 

 

• Huishoudelijk reglement ouderraad 

o Document is afgewerkt door Mick & Geert en nagekeken door Christophe, Evi, Karen en 

Inge 

o Uiteindelijke document is rondgestuurd, geen verdere reacties ontvangen 

o Formele stemming is nodig om dit goed te keuren. 

o Het huishoudelijk reglement wordt unaniem goedgekeurd door de aanwezige 

leden 

o Posities voorzitter, penningmeester en secretaris worden opengesteld: geen 

nieuwe kandidaten. Akkoord dat huidige invulling van de posities behouden 

blijven. 

▪ Voorzitter: Mick Lauwers 

▪ Penningmeester: Sofie Kellens 

▪ Secretaris: Inge Verheyen 

o Volgende stap: officiële ondertekening van het document door directeur, voorzitter, 

penningmeester en secretaris 

o Praktische aanpassing bij Trooper, VCOV, KBC 

o Informatie naar ouders zal bij het begin van volgend schooljaar gebeuren 

 

• Leden schoolraad 

o Huidige afvaarding: Mick Lauwers & An Deleeck 

o An zal op het einde van het schooljaar afscheid nemen 

o Nieuwe positie moet dus ingevuld worden 

o Schoolraad is een officieel orgaan, komt 3 à 4 maal per jaar samen 

o Ook online vergaderingen op dit moment 

o Heeft meer met regelgeving en wetgeving te maken, telling van aantallen om aantal 

leerkrachten te bepalen, … 

o Er moet ook een afvaardiging van ouderraad / oudercomité in deze schoolraad zetelen 
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o Met unanimiteit goedgekeurd dat Inge deze positie naast Mick zal invullen 

 

• OOO quiz 

o Verzet naar zaterdag 29 mei 

o In samenwerking met Olfa 3 Eiken 

o Pakketjes woensdag 26 mei samenstellen 

o Uitdelen vrijdag 28 mei 

o Arvid, Karen, Christophe, Filip, Wendy, Matthias kunnen mee helpen. 

o Brief en mail op te sturen 

o Poster te maken met QR code 

 

• ANPR camera 

o Op kruispunt waar nu de verdwijnpaaltjes zitten 

o Via oudercomité zijn er reacties opgesteld en gebundeld met directies van de scholen 

(lager en middelbaar) en overgemaakt aan het gemeentebestuur 

o Directies hebben feedback gekregen, oudercomités niet 

o Muyters (mobiliteit) en Michiels (sport on onderwijs) hebben een meeting opgezet met de 

directies 

▪ Aanbesteding moet nog worden opgezet 

▪ Modaliteit kunnen pas daarna worden beslist 

▪ Waarschijnlijk ouders die niet in de wijk wonen: 2 vergunningen per kind maar dat 

is nog niet 100% beslist. Deze vraag is enkel vanuit lagere school gesteld 

o Ook gepolst via de wijk: waarschijnlijk soort van vergunning systeem waarbij 2 personen 

per gezin een vergunning krijgen. 

o Rombaut Keldermansstraat fietsstraat, enkel richting straat, …: daar wil gemeentebestuur 

voorlopig niet over spreken 

o Timing en modaliteiten nog niet bekend, oorspronkelijk idee was Q3/21 

o Verdere vragen gesteld vanuit omliggende gemeentes: heeft misschien nog impact op 

timing 

o Wordt vervolgd 

 

• Volgende vergadering:  

o Voorlopig donderdag 20 mei, maar voorstel om deze datum naar later te verschuiven. 

o Stel dat Covid cijfers in goede richting gaan en een buiten bijeenkomst mits nodige 

maatregelen mogelijk is, wordt er bekeken of we dit buiten kunnen doen. 

o Alternatief is vergadering nog tot in juni te verzetten. Mick en Geert zullen nieuwe datum 

voorstellen. Dit zal waarschijnlijk meer toelaten qua fysieke bijeenkomst.  

 

 

 

 

 

 

 

Verslag: Inge Verheyen 

 

Voorzitter: Mick Lauwers 

mick.lauwers@ttps.be 

Tel 0497/45.28.86 
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Steun het oudercomité, 

start uw online aankoop via : 

http://www.trooper.be/olvebasis  
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