Verslag vergadering ouderkern Zonneweelde - 14 juni 2016 (De veerkracht)
Aanw : Ann, Kelly, Kim, Peter-Jan, Marco, Gert, Evi en Jef
Verontsch : Pascal en Esther

Pascal was verontschuldigd omwille van een verjaardagsfeestje dat
het zijne bleek te zijn. We hebben een weinig wijn ingeschonken en
getoast op zijn gezondheid. Bij deze een gelukkige verjaardag van
ons allen.
1. Goedkeuring vorig verslag
Er werden geen fouten/onnauwkeurigheden ontdekt, dus
goedgekeurd.
2. Communicatie ouders-directie
Geen punten ter bespreking

3. Helpende handen
Momenteel worden er geen activiteiten gepland waarbij onze handen welkom zijn.
4. Gespreksavond 2015-2016
Marco heeft een gespreksavond rond de bewegingsontwikkeling van kinderen vastgelegd op 23
februari 2017 om 19u.
Jef probeert in samenspraak met Dr Claudia van Lingen een onderwerp te zoeken (grofweg rond
belonen, straffen en structuur) en een afspraak te maken voor een gespreksavond.
5. Evaluatie werking ouderkern voorbije schooljaar
* info-avond nieuwe ouders : onze aanwezigheid en korte voorstelling wordt geapprecieerd
 SBSO : 5 sep om 19u - Ann zal de ouderkern vertegenwoordigen
 MPI : datum volgt nog (Marco) – Jef zal aanwezig zijn
We delen geen papieren flyers meer uit maar verwijzen simpelweg naar de websites van de scholen
waar actuele info, contactgegevens, verslagen en de vergaderkalender terug te vinden zijn.
Onze voorstelling en bekendmaking heeft twee doelen :
- ouders warm maken om bij gelegenheid (helpende handen) hun steentje bij te dragen aan
ondersteuning van schoolactiviteiten (zonder vast engagement)
- ouders uitnodigen om lid te worden van de ouderkern
* ook onze aanwezigheid op oudercontacten wordt gewaardeerd en zullen we in een
beurtrolsysteem proberen te garanderen (zie volgende vergadering)
* deelname op vrijwillige basis aan Levensloop (24u lopen en stappen ten voordele van Stichting
tegen kanker). GO Lommel vormt een team waarbij wij kunnen aansluiten. Levensloop Lommel gaat
door op 18 en 19 sep 2016 in sportpark De Soeverein. Inschrijven en je aansluiten bij een team kan je
doen via volgende website : http://www.levensloop.be/shop/add_participant

* gespreksavond : door omstandigheden buiten onze (goede) wil is er dit schooljaar geen
gespreksavond geweest en dat vinden we jammer. Voor volgend jaar liggen datum en onderwerp al
wel vast,….
* werking ouderkern : geen opmerkingen
6. Kalender ouderkern 2016-2017
ma 19/9 – 19u30 (SBSO) : vergadering
ma 21/11 – 19u30 (MPI) : vergadering
di 17/01 – 19u30 (Veerkracht) : vergadering
do 23/02 – 19u (SBSO) : Gespreksavond bewegingsontwikkeling
do 16/03 – 19u30 (SBSO) : vergadering
vr 31/03 – 8u30 (MPI, later SBSO) : paasontbijt en paasbrunch
di 30/05 – 19u30 (MPI) : vergadering
7. Volgende vergadering : 19/9
We agenderen alvast volgende punten :
* data en aanwezigheid oudercontacten
* werkplanning helpende handen kinderboerderij (oproep aan alle ouders)

Dank voor de positieve inbreng en alvast een deugddoende vakantie toegewenst!
Jef VE

