VERSLAG VERGADERING OUDERKERN
28/01/2014
Aanw : Marco, Gert, Peterjan, An, Marijke, Hariette
en Jef
Verontsch : Evi, Kelly, Pascal en Kim

1. Goedkeuring vorig verslag
Het verslag van de vergadering van 19/11 wordt goedgekeurd na de opmerking dat Peterjan
en Jef de flyers uitdeelden op de ouderavond van het MPI op 28/11 i.p.v. Pascal en Jef zoals
vermeld in vorig verslag.
De adreswijziging van Harriette en Peterjan werd gecommuniceerd en aangepast op de
adreslijsten.
2. Overleg ouders-directie-ouders
Geen gespreksonderwerpen.
3. Gespreksavond 2013-2014
Vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap - 6 mei 2014 - 19u00
a) Jef stuurde op 13/12 een e-mail met de nodige info en een uitnodiging voor deze
gespreksavond naar de verantwoordelijken van 28 verenigingen in onze buurgemeenten.
Twaalf verenigingen lieten weten dat ze graag meewerkten aan deze avond.
Vereniging
Bowling Mispo
Karateclub
Judo
Veldhockey
Zeilen
Tennis
Scouts
Basket
Omnisport
Speelpleinwerking
Ravot vzw
Toerisme Vlaanderen Vakantieparticipatie

Gemeente
Balen
Leopoldsburg
Lommel
Mol
Mol
Neerpelt
Neerpelt
Overpelt
Overpelt
Overpelt
Retie

We besluiten volgende verdere stappen te ondernemen :
* Jef herhaalt de e-mail (info + uitnodiging) van 13/12 aan de verenigingen die niet
reageerden op de eerste mail.
* Jef belt de Lommelse verantwoordelijken op wanneer ze niet reageren op deze tweede
communicatiepoging.
We hopen zo tot 15 deelnemende verenigingen te komen.
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b) Jef stelt een powerpoint-sjabloon voor waarmee elke vereniging zich voorstelt tijdens de
gespreksavond.
Dit sjabloon bevat noodzakelijke wetenswaardigheden over de vereniging in kwestie
(contactgegevens, trainingstijden en -plaats, lidgelden, materiaalvereisten, doelstellingen,...)
Daarnaast is het de bedoeling enkele foto's te laten zien van de vereniging in werking zodat
het publiek een realistische indruk krijgt van het verloop van de activiteiten.
c) De directie zorgt voor een kleine attentie als bedankje voor de aanwezige
vertegenwoordiging van de verenigingen.
d) De directie stuurt een uitnodiging aan hun collega's van Provil en Eymard welke gericht is
aan de ouders van de kinderen die bij hun school lopen. Zodoende kunnen de ouders van alle
kinderen in Lommelse scholen voor het bijzonder onderwijs deze info-avond bijwonen.
e) Ook de kinderen en jongeren zelf zijn welkom op onze info-avond.
f) Jef stelt -tegen de vergadering van 11/03- een sneuveltekst op voor de brief die we richten
aan de ouders van onze leerlingen.
De definitieve versie wordt met onze leerlingen meegegeven voor de paasvakantie.
Na de paasvakantie (di 22/04) wordt er middels een strookje herinnerd aan deze
gespreksavond.
4. Helpende handen
a) Op het MPI speelt men met het idee van een lenteschoonmaak/klusjesdag (buiten)in het
begin van de maand april. Tijdens dergelijke dag zouden helpende handen welgekomen zijn.
Verdere info volgt!
b) De paasbrunch (SBSO) en het paasontbijt (MPI) -die door een aparte personeelswerkgroep
worden georganiseerd- vinden plaats op vrijdag 04/04. Vermoedelijk rekenen de
organisatoren op wat van onze helpende handen.
Op volgende vergadering (11/03) worden de concrete paastaken verdeeld onder de
ouderkern.
5. Varia
Geen variapunten.

6. Volgende vergadering - Di 11/03 om 19u00 in SBSO.

Graag tot dan!
Jef VE
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