VERSLAG VERGADERING OUDERKERN
17/06/2014
Aanw : Kelly, Kim, Evi, Gert, Peter-Jan, An, Pascal,
Marco, Marijke en Jef
Verontsch : Harriette

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 11/03/2014 wordt goedgekeurd .
2. Overleg ouders-directie-ouders
Geen gespreksonderwerpen.
3. Evaluatie Gespreksavond 2013-2014 + nieuwe ideeën
Vrijetijdsbesteding voor personen met een beperking - 6 mei 2014
Positief :
* Groot enthousiasme bij verenigingen
* Inhoudelijk zeer waardevol
* Organisatorisch OK
* Aanwezige ouders waren tevreden
* Grote aanwezigheid leerkrachten/personeel Zonneweelde
Werkpunten :
* Lage opkomst ouders (20 à 25 personen, vaak nog als koppel) ondanks veelvuldige en ver
van tevoren meegegeven communicatie
--> A : we moeten zo laagdrempelig mogelijk werken omdat vele ouders omwille van een laag
zelfbeeld zich niet aangesproken voelen door onze uitnodiging
--> B : eten en drinken neemt vele drempels weg
Conclusie A + B : we nodigen alle ouders volgend schooljaar uit op een lentereceptie die we
invullen als een informeel babbelmoment waarbij we enkele externen uit het sociale
werkveld betrekken. We organiseren geen centraal luistermoment met één of andere
spreker (dit lijkt ons momenteel een volgende stap - wanneer de formule aanslaat).
We stellen do 19/03/2015 voor als werkdatum voor dit gebeuren dat we willen laten
plaatsvinden in de grote zaal van het SBSO.

4. Helpende handen
We schenken met plezier een drankje in (koffie, thee, water en fruitsap) tijdens de
oudercontacten in SBSO (23 oktober - 18 december - 2 april) en MPI (nov/maa/juni - data
volgen).
We stellen ons centraal op (vb grote zaal SBSO met statafels) en nodigen de (wachtende)
ouders uit voor een drankje. Details worden geregeld tijdens de eerste vergadering van
volgend schooljaar.
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5. Uitnodiging nieuwe ouders
Tijdens het gezamenlijke gedeelte van de infovergadering voor nieuwe ouders (MPI : 16/09
om 18u30; SBSO : eerste week van sep - details volgen nog) stellen we kort de ouderkern
even voor aan de hand van de onze bijgewerkte flyer. Pascal en Jef zijn aanwezig.
6. Vergaderkalender 2014-2015
We spreken volgende data en locaties af voor onze vergadering voor volgend schooljaar - en
wel telkens om 19u :
Ma 22/09 - SBSO
Di 18/11 - MPI
Wo 14/01 - Veerkracht
Do 19/03 - Lentereceptie SBSO
Ma 01/06 - MPI

Dank voor jullie bijdragen (ook de lekkere taarten, hapjes en andere), een fijne zomervakantie en
graag tot gauw!
Jef VE
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