
 1 

 

Jaarverslag WERKING OXO 2006  
 
Op 18 januari 2006 zaten we voor het eerst met liefst 15 
mensen rond de tafel om uit te spreken wat we van een 
gezamenlijk vormingsinitiatief durfden te verwachten. 
Bijna zijn we een jaar verder en ondertussen is OXO meer dan 
een FEIT. 
In dit jaarverslag overlopen we de belangrijkste mijlpalen 
van een samenwerkingsverband dat al bewezen heeft beloftevol 
te zijn en in haar belangrijkste doelstelling slaagt om 
ouders (en opvoeders/leerkrachten) een hart onder de riem te 
zijn in de boeiende maar soms ook moeilijke taak van de 
opvoeding van kinderen. 
 
1. Een belangrijk proefstuk: 
 
Na de eerste hoopvolle bijeenkomst van 18 januari 2006 wordt 
afgesproken om de reeds geplande vormingsavond met Maurice 
Wijsmans uit te breiden en op te stellen voor alle scholen 
en deelnemende organisaties van het nieuwe (nog niet 
benoemde) samenwerkingsverband. 
 
Voor de verdere voorbereiding van deze vormingsavond van 22 
maart 2006 werd heel wat enthousiasme gevonden. Op 6 
februari en op 15 maart kwamen we samen om de puntjes op de 
i te zetten voor deze eerste gezamenlijke vormingsavond als 
proefstuk voor verdere samenwerking. De afvaardigingen per 
school en per deelnemende organisatie werden goedgekeurd en 
zonder moeite werd deze vormingsavond in de voorbereiding 
succesvol afgerond.  

 
 

2. Een positieve evaluatie en de grondvesten voor 
OXO 

 
Dat we moesten uitwijken naar een ‘grotere locatie’ voor de 
gezamelijke vormingsavond met Maurice Weysmans op woensdag 
22 maart 2006 was het bewijs dat onze verwachtingen ver 
overtroffen werden. Met ruim 130 deelnemers was de avond in 
Sint-Joris in vele opzichten goed en zinvol gevuld. Zowel de 
reacties op de inhoud van de avondvorming als op de 
organisatie waren alleen maar lovend.  
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Op 29 maart 2006 werd na de bevestiging van het goed gevoel 
en de formele bevestiging daarvan in de evaluatieformulieren 
van de deelnemers over de vormingsavond van 22 maart, de 
samenwerking voorbereid en werden goede afspraken gemaakt om 
het nieuwe initiatief als een onafhankelijke samenwerking 
vorm en inhoud te geven. De doelstellingen werden 
geformuleerd. 
 
Daarna kwam op 18 april 2006 de eerste maratonbijeenkomst 
waarop de grondvesten van OXO helemaal werden vastgelegd. 
Er werd die avond gekozen om het samenwerkingsverband de 
naam OXO mee te geven.  
 
De bevestiging van de deelnemende organisaties kwam op het 
lijstje te staan dat we hierbij nog eens in overzicht geven: 
- Basisschool ‘t Laantje 
- Ouderraad van ’t Laantje 
- Partnerschooltje van ’t Laantje in Ulbeek 
- Basisschool Terkoest 
- Terkoester Ouderraad (TOR) 
- Basisschool St.-Joris 
- Ouderraad Basisschool St.-Joris 
- Gemeenteschool 
- Ouderraad Gemeenteschool 
- Wonderwijs en  
- Ouderraad Wonderwijs 
- ’t Molentje (buitenschoolse kinderopvang) 
- Cemuvo-De Zevende Wereld 
- Kinderrechtenhuis 
- Gezinsbond 
- Kind & Gezin (dienst onthaalgezinnen) 
- ’t Schommelbootje 

In totaal tellen maar liefst 17 instanties die deel (wensen) 
uit (te) maken van OXO. 
 
Tijdens de lange vergadering van 18 april worden al meteen 
taken verdeeld en verantwoordelijken gekozen: 
- Voorzitter: Slavica Milovanovic 
- Ondervoorzitter: Davy Steegmans 
- Secretaris: Marnix Vanlangenaeker  
- Penningmeester: Filip Ryckx  

 
En op de koop toe worden de afspraken gelegd voor een eerste 
OXO vormingsavond in het najaar (en zelfs voor het voorjaar 
2007). 
 
Wie er allemaal bij was op 8 juni 2006 kon dan weer meemaken 
hoe statuten, huishoudelijk reglement, visieteksten enz. tot 
stand kwamen.  
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Ondertussen werd na het indienen van een dossiertje bij de 
gemeente voor het werkjaar 2006 ook een subsidie bekomen van 
875 EUR.  
 
Het is immers van bij het begin duidelijk dat de 
gemeentelijke overheid helemaal achter dit initiatief staat, 
niet het minst omwille van de samenwerking zelf en het ruime 
bereik voor een uitdagende doelstelling als het organiseren 
van vorming. 
 
Het logo van OXO door Miet Marneffe wordt door iedereen 
enthousiast onthaald en zal de komende correspondentie van 
OXO overal blijven sieren. 

 
3. OXO en haar eerste belangrijke wapenfeiten 
 
Op 20 augustus wordt bij Slavica de vergadering van 5 
september voorbereid en is er met Jo Voets een onderhoud 
over de werking van OXO en over zijn bijdrage in het 
voorjaar van 2007. 
 
Stevig en goed gewerkt op 5 september met alle afspraken 
keurig op een rijtje voor de persconferentie van 11 oktober 
en voor de vormingsavond met Zit Stil op 25 oktober. 
 
Op woensdag 11 oktober 2006 werd het officiële startsein 
gegeven in de raadzaal van onze gemeente in aanwezigheid van 
enkele persmensen en met heel wat kinderen en ouders die 
samen met de OXO werkgroep een bemoedigende en hoopvolle 
toekomst voorspelden voor het OXO samenwerkingsverband. De 
woorden van voorzitter Slavica sloten een mooie avond af. 
 
En dan was er de eerste echte OXO vormingsavond op 25 
oktober 2006. Aandachtsproblemen scherp gesteld.  
 
Ook al was de kritiek op deze avond niet eensluidend lovend, 
de workshop na deze vormingsavond op dinsdag 12 december des 
te meer. Aan aanwezigen ontbrak het niet. We houden rekening 
met de evaluatie in de verdere planning. 
 
In de loop van de eindejaarsperiode werden alle kosten 
bijeengebracht en ingediend op de rekendienst van de 
gemeente. Het jaarverslag 2006 sluit de activiteiten van 
2006 helemaal. 
 
Niet onaardig: In totaal werden er in 2006 17 bijeenkomsten 
gehouden (vergaderingen, voorbereidingen, vormingsavonden, 
e.a.)en kwamen daarvoor in totaal meer dan 350 mensen op de 
been.  
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4. 2007 het begin is al begonnen 
 
Voor het nieuwe jaar liggen er al enkele afspraken vast. Om 
goed af te stemmen op de opvoedingsvragen van ouders, maken 
we een vragenlijst klaar.  
Op 8 januari 2007 komen we daarvoor samen bij Márnix thuis 
(Laagdorp 7) om 20.30 u met een ad hoc werkgroepje dat open 
staat voor iedereen die aan een sneuveltekst wil werken. 
 
Op 15 januari 2007 vindt onze eerste OXO werkgroep plaats 
met een kleine nieuwjaars drink. Daarvoor is de afspraak de 
Kouter.  
 
En natuurlijk hebben we onze aandacht gericht op 21 maart 
2007 voor de tweede OXO vormingsavond met Jo Voets als 
spreker. 
 
Voor 2007 rekenen we opnieuw op de steun van onze gemeente 
en heten we ook onze nieuwe schepen van onderwijs van harte 
welkom. 
 
[Jaarverslag OXO 31 december 2006] 
 
 
 
 
 
 


