Verslag vergadering ouderkern Zonneweelde
Datum : 24/9/2013
Aanw : Gert Jannes, Marco Schepers, An Swerts, Harriette Schellekens, Peter-Jan Schellekens,
Marijke Geukens en Jef Van Eynde
Verontsch. : Pascal Faes
1. Verkiezing voorzitter / ondervoorzitter (Gert)
Vanwege een unieke kandidatuur voor beide functies werd in mondelinge consensus
besloten dat Pascal Faes ondervoorzitter en Jef Van Eynde voorzitter wordt van ouderkern
Zonneweelde.
Er wordt aan Jef duidelijk gemaakt (oh, subtiele hints) dat één of andere traktatie als nieuwe
voorzitter niet in strijd zou zijn met de traditie. Wordt vervolgd!
2. Missie - werkingskader ouderkern Zonneweelde (Marco)
Onze ouderkern neemt als taak op zich om de betrokkenheid van de ouders bij de
schoolwerking (in brede zin) te ondersteunen.
De organisatie van één info-avond per schooljaar over een onderwerp dat onze ouders
aanbelangt is hiertoe het middel bij uitstek.
Ook zal zij trachten het communicatiekanaal tussen ouders en directie te vormen daar waar
het over algemene aangelegenheden gaat.
De ouderkern staat volledig los van de Vriendenkring Zonneweelde die de school via allerlei
initiatieven financieel steunt.
De ouderkern staat wel positief tegenover een vraag naar helpende handen vanwege school
en/of Vriendenkring.
3. Vaste agenda voor toekomstige vergaderingen (Jef)
Graag 4 vaste onderdelen die steeds aan bod komen, nl.
a) overleg ouders-directie (algemene aangelegenheden - vragen) : in beide richtingen
b) gesprekavond : ideeën en organisatorische kwesties
c) helpende handen : men vraagt ons!
d) variaronde : hier worden nieuwe initiatieven geboren, bezorgdheden geuit,...
4. Ledenlijstcontrole (zie aparte bijlage) en toekomstige leden
We willen in de toekomst de ouderkern een beetje uitbreiden (10 ouders zou een werkbaar
aantal zijn). De oudercontactavond van BuSO (24/10 - 19u00 tot 21u00) is een ideale
gelegenheid voor Pascal en Jef om ouders aan te spreken, te informeren over onze werking
en te polsen naar geïnteresseerden.
Hetzelfde geldt voor de ouderavond van het MPI op 28/11.

5. Vergaderkalender 2013-2014 vastleggen
We kiezen voor een vast vergadermoment op dinsdagavonden om 19u00 en wel op volgende
data : 19/11 (MPI) - 14/01 (Internaat) - 11/03 (BuSO) - 06/05 (MPI) en 17/06 (Internaat)
6. Communicatieverzorging naar ouders
Jef maakt een flyer over de ouderkern met missie / contactgegevens / vergaderkalender /
vraag naar nieuwe leden. De flyer wordt met alle leerlingen meegegeven en zal door Gert (of
René Tielemans?) op de websites van beide scholen geplaatst worden.
Ook het meest recente verslag van de ouderkern zou door alle ouders moeten gelezen
kunnen worden via een website-link.
7. Variaronde
Marijke : idee voor een info-avond is een workshop gegeven door sensocare. Jef bekijkt deze
suggestie en zal tegen de volgende vergadering van de ouderkern enkele ideeën aangaande
info-avonden voorleggen aan de vergadering.

Dank voor jullie inzet en vriendelijke groeten,
Jef VE
Nadenkertje :

