Verslag vergadering Ouderkern Zonneweelde
Datum : 1 juni 2015
Aanw : An, Marijke, Pascal, Kim, Kelly, Evi, Gert en Jef
Verontsch : Marco, Annemie en Peter-Jan
1. Familienieuws
Met verslagenheid vernamen we het plotse overlijden van de partner van Annemie
Vekemans. We bieden Annemie onze deelneming aan en wensen haar veel sterkte bij de
verwerking van dit verlies.
2. Betreffende 2014-2015 : ’t Is goed om terug te kijken
a. Aanwezigheid oudercontacten (koffie/thee/fris)
Was goed, misschien iets meer aankleden (sta-tafeltjes) zodat we een centrale plaats
van ontmoeting afbakenen.
b. Paasontbijt- paasbrunch
Organisatie en rolverdeling is heel duidelijk : school organiseert en ouderkern helpt
op de dag zelf.
c. Lente-ontmoeting 19 maart
De ouderkern dankt de directie en leerkrachten van SBSO voor de voorbereidingen
(zaal, toog, hapjes). Jammer dat er weinig opkomst was, zeker de ouders waren
(bijna) niet aanwezig (wel wat personeel en externen).
Ideeën voor een mogelijk toekomstige ontmoeting : combinatie met oudercontact
(zie a)), vrijdagavond?,…
d. Werking ouderkern
Onze werking wordt goed bevonden.
3. Betreffende 2015-2016 : Toekomst, hier komen we!
a. Vergaderkalender 2015-2016
do 24/9 (MPI) – do 26/11 (veerkracht) – ma 18/01 (SBSO) – di 15/03 (MPI) – di 31/05
(veerkracht). Opgelet : telkens om 19u30!
b. Voorstellen ouderkern voor “nieuwe “ ouders
Jef zal , zoals dit jaar, de ouders kort en verwelkomend toespreken op de info-avond
voor de nieuwe ouders.
SBSO : 3 sep 2015 – 19u30
MPI : datum en uur volgen (Marco)
c. Helpende handen
* oudercontacten
SBSO : do 29/10, do 17/12 en do 24/3, telkens van 19u tot 21u
MPI : data volgen (Marco)
* paasontbijt – paasbrunch
vr 25/3
d. Gespreksavond voorjaar 2016
We hopen dat de afspraak met Peter Adriaenssens zal uitmonden in een succesvolle
gespreksavond. Info volgt op eerste vergadering volgend schooljaar (Marco).

4. Varia
a. 24 uren-loop Kom op tegen kanker 19 en 20/9
Eén team van GO-Lommel (niet alleen Zonneweelde) neemt deel. Idee is om met
enkele leden van de ouderkern mee deel te nemen. Gert houdt Jef op de hoogte van
de uren waarop we kunnen lopen en wandelen voor het goede doel.
Jef stuurt begin september een uitnodiging aan de leden van de ouderkern om zich
in te schrijven.
b. Shows opendeurdag MPI
Er was wat wrevel onder de ouders van de tweede showbeurt omdat de ouders van
de eerste showbeurt alle beschikbare plaatsen in de eet- en drankgelegenheden
bleven bezetten.
c. Wachtende rolstoelkinderen in de regen
We vragen ons af of het niet mogelijk is om een afdakje te voorzien aan de
straatzijde voor wachtende kinderen/jongeren in een rolstoel. Dit zouden ze kunnen
gebruiken wanneer ze in de regen wachten op hun bus. Een alternatief is het
voorzien van enkele regenschermen.
d. Aanmelding nieuw lid
Peter-Jan meldde een nieuw lid aan. Dit verslag wordt bezorgd bij wijze van eerste
kennismaking.
Tot slot een persoonlijke toevoeging:
Dank aan allen voor de inzet en prettige samenwerking in de ouderkern. We geven blijk van een
positieve ingesteldheid, we helpen waar nuttig/nodig en we gaan op zoek naar manieren om ouders
te ondersteunen en te betrekken.
Graag tot volgend schooljaar!
Jef VE

