Verslag vergadering ouderkern Zonneweelde – 20 sep 2016
Aanw : Kim, Angelique, Ann, Peter-Jan, Marco, Gert en Jef
Verontsch : Pascal, Esther en Evi
1. Nieuw lid
We verwelkomen mevr Angelique Den Hond als nieuw lid van de ouderkern. Verder krijgen
we signalen dat er nog vers bloed op komst is (wordt vervolgd).
2. Goedkeuring vorig verslag
De datum voor volgende vergadering wordt veranderd naar di 22 nov om 20u (half uurtje
later dan gewoonlijk omwille van de vergadering van de Vriendenkring diezelfde avond).
3. Helpende handen
a. Oudercontacten
We zijn aanwezig met twee leden van de ouderkern en we bieden de ouders koffie,
thee of een frisdrank aan en stellen ons voor als leden van de ouderkern wat hopelijk
aanleiding geeft voor een praatje. Het betreft volgende data en uren :
do 27 okt (18u-20u) – SBSO : Peter-Jan en Kim
do 24 nov (19u-21u) – MPI : Peter-Jan en Jef
do 22 dec (18u-20u) – SBSO : Ann en ?
di 14 maa (19u-21u) – MPI : Peter-Jan en ?
do 30 maa (18u-20u) – SBSO : Jef en ?
ma 26 jun (19u-21u) – MPI : Ann en ?
Gelieve de ? in te vullen met jullie namen.
b. Kinderboerderij en volkstuintjes
Idee : Zonneweelde bouwt een kinderboerderij en breidt dit idee uit met de
inplanning van een volkstuin op een stukje grond in het bezit van de school.
Bedoeling is om in samenwerking met stad Lommel (die eigenlijk vragende partij zijn)
een “samen tuinieren”-project op te starten.
De voordelen zijn legio :
* onze leerlingen kunnen helpen bij de opstart, uitbouw en onderhoud van de
tuintjes (interieurbouw, grootkeuken, tuinbouw,…)
* onze leerlingen ontwikkelen hun sociale vaardigheden wanneer ze moeten
samenwerken met senioren die vanuit de stad hun tuintje komen bewerken
* onze leerlingen leren ook een gesloten ecosysteem kennen waarin groenafval
gebruikt kan worden als dierenvoeder en het mest van de kinderboerderij de grond
van de tuintjes kan verrijken.
We zouden kiezen voor tuintjes die in bakken op tafelhoogte aangelegd worden. Dit
heeft het voordeel dat we verse grond kunnen aanvoeren en dat rolstoelgebruikers
toegang krijgen tot de tuintjes.
Niek Janssen (stad Lommel) toonde zich geïnteresseerd en de directie plant een

vergadering waarin het project uitgelegd wordt. Ann en Jef zullen deze vergadering
bijwonen vanuit de ouderkern.
De rol van de ouderkern hierin is dat we ouders (nog dit schooljaar!) samenbrengen
op één of meerdere klusmomenten waarin we dit mooie project helpen vormgeven.
Geen vergadering of gespreksavond maar een halve dag samen de handen uit de
mouwen steken met een concreet resultaat als gevolg. Wordt vervolgd!
4. Gespreksavond bodymap 23 feb 2017 – 19u
Jef stelt tegen volgende vergadering een sneuveltekst op om de ouders uit te nodigen op
deze avond rond de bewegingsontwikkeling van kinderen. Een mooi voordeel is wel dat
verschillende leerkrachten en therapeuten van MPI en SBSO een aansluitende cursus volgden
en zullen vervolgen.
Het idee om Walter Niewold opnieuw uit te nodigen als spreker rond de problematiek van
verlengde minderjarigheid en voorlopige bewindvoering wint terrein. Het is tenslotte 6 jaren
geleden dat hij op onze school te gast was. Jef contacteert Walter Niewold in het voorjaar
van 2017 teneinde een jaar later de gespreksavond in te richten.
Een gespreksavond met Claudia van Lingen houden we achter de hand voor het geval dat …
5. Varia
a. Zebrapad
Marco kondigt aan dat onze school eindelijk het beoogde zebrapad krijgt dat onze
kinderen en jongeren veilig naar de overzijde van de weg zal brengen. De
positionering is recht tegenover de fietsersuitgang van SBSO. De school zorgt voor de
nodige gemachtigd opzichters. De stad voorziet ook een aansluitende doorsteek naar
de parking van de Soeverein.
Dank aan de directie voor hun niet-aflatende inzet voor dit concrete initiatief dat
letterlijk van levensbelang kan zijn voor onze leerlingen. Ook dank aan ieder die
middels een telefoontje, een e-mail of een facebookbericht een beetje mee aan de
kar heeft getrokken.
Volgende vergadering : di 22 nov 2016 om 20u in MPI Zonneweelde!
Agendapunten :
* sneuveltekst gespreksavond
* vervolg dossier kinderboerderij en volkstuintjes
Dank voor de inzet en graag tot dan!
Jef VE

