VERSLAG VERGADERING OUDERKERN
22/09/2014
Aanw : Kim, Gert, Marco, Peter-Jan en Jef
Verontsch : Harriette, Pascal, Kelly, Evi, Marijke, Ann

1. Nieuw lid
Op aanbrengen van Kim mogen we een nieuw lid verwelkomen (vanaf volgende vergadering)
nl. Annemie Vekemans, mama van Jordi uit de klas van meester René (MPI). We heten
Annemie -weliswaar bij verstek- welkom.
2. Goedkeuring vorig verslag
Niet van toepassing aangezien we vandaag verder werken aan de ideeën geopperd tijdens
vorige vergadering (17 juni).
3. Overleg ouders-directie-ouders
Geen gespreksonderwerpen.
4. Lente-ontmoeting 2015
Uit het verslag van vorige vergadering :
“--> A : we moeten zo laagdrempelig mogelijk werken omdat vele ouders omwille van een
laag zelfbeeld zich niet aangesproken voelen door onze uitnodiging
--> B : eten en drinken neemt vele drempels weg
Conclusie A + B : we nodigen alle ouders volgend schooljaar uit op een lentereceptie die we
invullen als een informeel babbelmoment waarbij we enkele externen uit het sociale
werkveld betrekken. We organiseren geen centraal luistermoment met één of andere
spreker (dit lijkt ons momenteel een volgende stap - wanneer de formule aanslaat).
We stellen do 19/03/2015 voor als werkdatum voor dit gebeuren dat we willen laten
plaatsvinden in de grote zaal van het SBSO.”
We werken bovenstaand idee uit in een vrije denkoefening en we onthouden volgende
opmerkingen :
* We richten onze uitnodiging uitdrukkelijk tot de ouders (“Ouderkern nodigt uit…”).
* We zorgen voor een aantrekkelijke/laagdrempelige flyer (Kim kent iemand die graag mee
wil werken aan het ontwerp van deze flyer – Jef bezorgt Kim de basisinformatie).
* De school nodigt uit verder volgende personen uit :
 mensen uit het sociale werkveld die de school kennen : consulenten, CLB, JAC, Huis van de
Jeugd, auti-verenigingen, G-verantwoordelijken, bemiddelaars, sociale werkers,…
 buschauffeurs en busbegeleid(st)ers
 sponsors van Zonneweelde
Kortom, mensen die een band hebben met Zonneweelde. Deze lente-ontmoeting is naar hen
toe in de eerste plaats een vorm van appreciatie waardoor hun binding met onze scholen
steviger zal worden. In de tweede plaats is deze ontmoeting een gelegenheid tot
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kennismaken, informeren en eventueel doorverwijzen.
* Hapje : we bakken zelf (taart, cake, wafels,...) en voorzien wat aperitiefhapjes (olijven,
kaasblokjes, salamiblokjes). De school zorgt voor servetten, prikkers, bordjes en bestek.
* Tapje : we voorzien een beperkt aanbod van dranken bestaande uit bier, witte wijn, rode
wijn, fruitsap, water (plat en prik), koffie en thee. De school voorziet drank, glazen, tassen en
… betaalt voor de drank.
* Timingsgewijs willen we eind november de externen uitnodigen. De ouders worden 6
weken op voorhand (eind januari) uitgenodigd middels een flyer. Inschrijven doen ze via een
link op de schoolwebsites (Jef regelt dit).

5. Helpende handen
We bedelen koffie, thee en water tijdens de eerste oudercontacten van het schooljaar in
SBSO (23 okt) en MPI (nov –details volgen).
We stellen ons tussen 19u en 21u centraal op (grote zaal SBSO – centrale gang MPI) en
nodigen de (wachtende) ouders uit voor een drankje en een babbel.
Peter-Jan zal op 23 okt aanwezig zijn in het SBSO, Jef zal aanwezig zijn in het MPI in
november.
We hebben echter nog één ouderkernlid nodig op 23 oktober en één lid in november.
Gelieve Jef te mailen (pablo174@hotmail.com) bij interesse.
De school zet alles voor ons klaar zodat onze aanwezigheid vanaf 18u45 (tot 21u) voldoende
is.
6. Varia
Peter-Jan vraagt nogmaals aandacht voor de (tijdige) plaatsing van het meest recente verslag
van de ouderkern op beide websites. We vermoeden dat het vorige verslag in de eindeschooljaarsdrukte is verloren gegaan. Dit (nieuwe) verslag zal wederom geplaatst worden.
7. Volgende vergadering en agenda
We zien elkaar weer op di 18 nov om 19u in het MPI en hebben daar volgende
aandachtspunten op de agenda staan betreffende de lente-ontmoeting :
* specifiëren welke externen we uitnodigen op de lente-ontmoeting
* evalueren eerste ontwerp flyer (Kim)
* bespreken sneuveltekst uitnodiging externen (Jef)

Dank voor jullie bijdragen en graag tot gauw!
Jef VE
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