Verslag vergadering ouderkern Zonneweelde – Datum : 19 jan 2016
Aanw : Ann, Esther, Gert, Peter-Jan, Evi, Kelly, Kim, Pascal en Jef
Verontsch : Marco
1. Goedkeuring vorig verslag (dd 26 nov 2015) - OK
2. Communicatie ouders – directie
Vanwege directie : nieuwe formule oudercontact SBSO (voor Kerstvakantie) sloeg aan.
Veranderingen waren dat het contact plaatsvond in de grote zaal en op afspraak verliep (=
een gesprek hebben met titularis en hulptitularis). Nadeel was wel dat ouders niet meerdere
praktijkleerkrachten op één avond kunnen spreken. De reacties waren meestendeels
positief.
3. Helpende handen
Oudercontact MPI op 8 maart (18u-20u) : bedeling koffie-thee-fris : Peter-Jan en Jef.
We houden ons klaar voor het paasontbijt en de paasbrunch op vr 25/03.
4. Gespreksavond 2015-2016
* Plan B : Lieve Swinnen – kinderpsychiater
Lieve Swinnen geeft voorlopig niet thuis en ook dit plan dienen we te begraven.
* Plan C : Gespreksavond rond de kinderboerderij
We stellen dit idee even uit tot voorjaar 2017 wanneer we met concrete plannen kunnen
uitpakken. Uitstel, maar geen afstel.
* Plan D : Claudia van Lingen – kinderpsychiater (Jef regelt dit)
Onderwerp : zin en onzin van straffen en belonen
Datum : laten we aan haar over
* Plan E : Walter Niewold – vrederechter rond verlengde minderjarigheid en voorlopige
bewindvoering (vorige keer was 2010)
5. Varia
a) Verkeersveiligheid in de schoolomgeving
 ZEBRAPAD : Esther (facebook) en Jef (mailadres stad Lommel) hebben Peter Vanvelthoven
gecontacteerd i.v.m. het zebrapad. Esther kreeg bevestiging van de goede ontvangst. Jef kreeg
geen reactie (zelfs geen ontvangstbevestiging).
 BUSMANOEUVERS : Esther mailde ook de busmaatschappijen. Staf Cars reageerde beleefd en
beloofde de zaak opnieuw aan te kaarten met hun chauffeurs en de scholen. Neyens was niet
echt gediend met Esthers actie en vroeg haar om concrete details (welke chauffeur, welke bus,
wanneer).
Tot slot (Gert) : Er was vorige week een overleg over verkeersveiligheid en mobiliteit in het Huis
Van De Stad en men zou het mobiliteitsplan rond de scholen opnieuw actualiseren. Een
verkeersspecialist zou de zone rond de school komen evalueren en aanbevelingen doen. Bij die
gelegenheid wordt het zebrapadverhaal terug ter tafel gelegd.
Ook een nieuwe opleiding voor “klaar-overs” brengt hopelijk wat soelaas.
Dank voor de positieve inbreng en graag tot gauw.
Volgende vergadering : 15 maart om 19u30 in het MPI.

Jef VE

