Verslag vergadering ouderkern Zonneweelde – Datum : 26 nov 2015
Aanw : Ann, Marco, Gert, Esther, Kelly en Jef
Verontsch : Evi, Peter-Jan, Pascal en Kim
1. Goedkeuring vorig verslag (dd 24 sep 2015)
* aanpassing uren oudercontact SBSO van 17 dec a.s. : 16 tot 18 u i.p.v. 19 tot 21u
Esther en Ann willen helpen om koffie/fris uit te schenken.
* Opvolging varia : Afstapplaats Blauwe Meer
Kan niet veranderd worden omwille van strakke tijdsschema’s en omwille van het feit dat de
veiligheid van de kinderen -eens uitgestapt- de verantwoordelijkheid is van de ouders.
* Opvolging varia : Kinderboerderij Zonneweelde
Goedkeuringsfase en attesten : dit schooljaar nog
Effectieve bouwfase : 2016-2017
2. Communicatie ouders – directie
Geen gespreksonderwerpen gesignaleerd.
3. Helpende handen
Geen aanpassingen t.o.v. het vorige verslag. Dank aan Kelly, Evi en Esther voor de koffie/frisbedeling van vandaag.
4. Gespreksavond 2015-2016
Plan A : Peter Adriaenssens laten we voorlopig varen aangezien de man niet via onze
contactkanalen te bereiken is.
Plan B : Lieve Swinnen – kinderpsychiater
De vraag is door Marco gesteld en Lieve zal antwoorden in de laatste week voor de
Kerstvakantie. We hopen dat ze bereid zal blijken te zijn om onze ouders toe te spreken.
Plan C : Gespreksavond rond de kinderboerderij
Idee : we maken de ouders warm voor de realisatie van de kinderboerderij door het project
voor te stellen (directie) en ervaringsdeskundigen te laten getuigen over het heilzame effect
van een kinderboerderij voor onze leerlingen. Op deze wijze worden de ouders medeambassadeurs van het project want we vermoeden dat de mond-aan-mondreclame zijn werk
zal doen.
We gooien wat losse ideeën op voor een eventuele verdere uitwerking :
 mobiele kinderboerderij (NL)
 paardenrijles voor kinderen met een beperking (zus van Esther)
 iemand die ervaring heeft met hippotherapie
 MPI ’s Gravenwezel (ponytherapie)
 Heikenhof Meerhout
 expertise intra-muros : dierentherapie, paardenfluisteraar,…
 (assistent) dierenarts
 ….
Naarmate de ideeën opborrelden werden we steeds enthousiaster en nu vinden we dat we
in het najaar deze gespreksavond moeten organiseren. Wordt vervolgd.

5. Varia
a) Verkeersveiligheid in de schoolomgeving
Esther stoort zich aan de relatieve verkeerschaos aan het einde van de schooldag. Marco en
Gert leggen uit dat het deels een gevolg is van sommige ongeduldige buschauffeurs want er
is wel degelijk een verkeersplan uitgewerkt met de busmaatschappijen (Neyens en Staf Cars).
De directie stoort zich aan het feit dat hun herhaalde vraag om een zebrapad (oversteek naar
parking van de Soeverein) in dovemansoren valt bij het stadsbestuur. We besluiten om in
naam van de ouderkern een e-mail te sturen naar burgemeester Peter Vanvelthoven (Jef
doet dit). Hopelijk kunnen we met vereende krachten een verschil maken in dit dossier.
Dank voor de positieve inbreng en graag tot gauw.
Jef VE

