JAARVERSLAG 2007
OXO
ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS

Inleiding:
Na de oprichting van OXO in 2006 is het jaar 2007 het eerste volkomen jaar van onze organisatie. We
zijn bovenal heel dankbaar dat ook bij het gemeentebestuur het inzicht leeft, hoe belangrijk het is om
ouders te ondersteunen in de moeilijke opgave van het opvoeden van kinderen. De samenwerking met
de scholen en alle opvoeders uit verschillende organisatie-structuren van onze gemeente verloopt
ondermeer via de ouderraden op een heel vlotte manier en de medewerking van alle ‘concrete’ leden
van de stuurgroep, zorgt voor een goede verstandhouding en staat garant voor een organisatie die op
een solide manier nu al een beetje toekomst maak in de bijzondere uitdaging van vorming ten behoeve
van ouders en opvoeders in dienst van de kinderen van vandaag.
De belangrijkste wapenfeiten van OXO in 2007:

1. Grootscheeps onderzoek naar de behoefte (inhoud van opvoedingsondersteuning).
Je mag het een zeldzame uitzondering noemen dat ruim 50 % van de kandidaten het antwoordformulier
heeft binnengebracht. Ca 650 mensen gaven hun voorkeur te kennen. Een degelijke verwerking (met
dank aan Peter Berx) bracht de volgende betekenisvolle resultaten op.
Pesten
Leren leren
Agressie
Normen
Leerproblemen
Puberteit…
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Deze enquête is dan ook de onmiddellijke aanleiding om reeds voor het najaar van 2007 liefst 2
avonden te organiseren rond het thema pesten. Dat agressie als derde uit de bus kwam, heeft ook
bijgedragen tot deze keuze.
2. Drie voor de prijs van twee:

A. “Invloed van TV en multimedia op kinderen.” – 23 maart 2007
Met de avond van Jo Voets waarin een degelijke onderbouw gegeven werd over opvoeden in
het algemeen, kregen we een bemoedigende kijk op de wijze waarop ouders kunnen omgaan
met televisiegedrag en multimediaal verkeer. De reacties waren allemaal bijzonder lovend en ook
de opkomst bemoedigend.
B. “Pesten kan niet” I en II – 10oktober en 28 november.
Over de deskundigheid van Gie Deboutte bestaat er geen twijfel. In twee avonden gaf hij een
zeer aandachtig publiek degelijke stof tot nadenken mee en blijven heel wat uitdagingen
nazinderen.
C. Mensen bereiken:

Telkens ca of meer dan 100 mensen bereiken voor een vormingsavond is een hele prestatie.
Mogelijk komt er al wel een trouw publiek naar de vormingsavonden, maar we zijn er zeker van
ook steeds nieuwe gezichten te zien. Toch blijft het een uitdaging om steeds opnieuw een
aanbod te realiseren waarop zoveel mogelijk betrokkenen van het opvoedingsproces bij
aanwezig zijn.

3. Voorbereiding vereist!
Aan elke vormingsavond of aan elk initiatief van OXO gaat een heel engagement van vrijwilligers vooraf
die talloze keren bijeenkomen om te creatief te denken, de zoeken, te overleggen, te informeren.
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Dit jaar werd ook zoals statutair vastgelegd een nieuwe ploeg gekozen. Daarbij werden de drie leden
van het bestuur van OXO opnieuw in hun taak bevestigd en werd de groep versterkt met Gust
Phillipaerts als ondervoorzitter.
Het is ook bemoedigend dat de werkgroep, die weliswaar met minder mensen bijeenkomt, maar niet
minder frequent, kan rekenen op heel wat medewerkers om concrete taken uit te voeren.
Zo zijn er de mensen die in de zaal actief zijn, leerkrachten die spontaan bijspringen in hoge nood (vb.
via internet en aanleveren van ppt op usbstick…), artistieke talenten voor het maken van een ontwerp
van affiche en folder, helpende handen bij het verspreiden van affiches, enz…
De website van OXO verdient ook een aparte vermelding. Na elke nieuwe bijeenkomst van een spreker
kan men nu reeds de presentatie van consulteren. Met dank aan onze webmaster.
Ook het gebruik van de lokalen van de kinderopvang Het Molentje, zijn een attente geste om de
regelmatige vergaderingen te laten plaatsvinden.
In totaal kwamen we met de kern en de leden van de stuurgroep 9 keer samen. Naast de drie
vormingsavonden is dat een totaal van 12 bijeenkomsten. Daarnaast is het onderling overleg tussen de
kerngroep en waren er de contacten die gehouden werden met de potentiële sprekers.
Tenslotte vermelden we ook de degelijke financiële verslaggeving en de stuitende budgetten van OXO,
die dankzij de gemeente, mogelijk maken dat OXO haar opdracht kan waar maken.

4. Nieuwe uitdagingen:
A. Nieuwe mensen bereiken:
Misschien mag het onderwerp van volgende bijeenkomst op 12 maart 2008 reeds de aanzet zijn
om ook een bijkomend doelpubliek te bereiken. Hoe dan ook is het van belang ons heel goed af
te stemmen op de noden en vragen van de ouders (en ook opvoeders in het algemeen), op
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basis van ons onderzoek. Maar ook zoeken naar manieren om nog meer mensen ‘uit hun kot
te lokken’ naar de zinvolle kansen die OXO aan heel wat mensen kan bieden.

B. Blijven animeren en oproepen:
OXO zal opnieuw inspanningen doen in alle afzonderlijke scholen om de
deelname aan de vormingsinitiatieven te stimuleren. Ook de medewerking en
de daadwerkelijke aanwezigheid van leerkrachten en directie is noodzakelijk.
Het goede begin van OXO is eigenlijk alleen maar een uitnodiging om vol te
houden.

C. Efficiëntiedraaiboek
Bundelen van alle ervaring en knowhow in een draaiboek om de terugkerende
afspraken en taken zo vlot mogelijk te hernemen. OXO steunt volkomen op
vrijwilligerswerk en moet daarom ook de krachten goed doseren dat niemand
opgebrand geraakt. Elk engagement naar waarde schatten….

D. Goede samenwerking met het plaatselijke bestuur
OXO mag rekenen op de financiële ondersteuning van het gemeentebestuur
van Alken. Goede verstandhouding is een garantie op blijvend begrip voor het
waardevolle initiatief van OXO. Misschien kan er overleg gepleegd worden
voor een structurele ondersteuning, ipv elk jaar opnieuw de steun te moeten
vragen, waardoor planning en duurzaamheid, kwetsbare begrippen worden.

Bijlage:
1/ Evaluatie vormingsavonden “Pesten”
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Evaluatie vormingsavonden “Pesten”
GemidZeer
delde aantal
Tevreden
tevreden
(°)
1,47
65
35
30

Algemene indruk ?

Ontevreden

Zeer ontevreden

0

0

Inhoud avond 1 ?

1,58
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16

3

0

Inhoud avond 2 ?

1,45
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1

0

Deskundigheid spreker ?

1,15

65

55

10

0

0

Goed gevoel ?

1,55
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31

2

0

(°): Zeer tevreden =1; Tevreden = 2; Ontevreden = 3; Zeer ontevreden = 4
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Suggesties, vragen:
•
•
•

Zeer laagdrempelig initiatief
Uitmuntend, zowel als ouder en als vader
Fijn dat er iets van op papier stond
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•
•
•
•
•

De tijd was een beetje te kort, waardoor sommige stukken te snel moesten gaan
Einduur overmaken max 20-22.15 met 15 min pauze
Betere inschatting van de tijd
Kortere tid bvb 20-22: sommige mensen moeten vroeg op en dan is dit laat
Iets minder lang bvb 20-22 is lang genoeg om u te concentreren

•
•
•
•
•

Wat te theoretisch, liever wat meer concrete handvatten
Nog concreter: bv te nemen stappen bij een gesprek
Vooral herhaling voor mij maar een opfrissing kan nooit kwaad
Iets minder herhaling
Minder uitkijken over bepaalde voorbeelden

•

Misschien wat meer interactie met publiek

•

Het was te warm
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