JAARVERSLAG 2008
OXO
ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS
Inleiding:
Bij het afsluiten van het werkjaar 2008 voor OXO, durven we stilaan terug te kijken
op onze toch nog jonge samenwerkingsverband als het begin van een gevestigde
waarde. Op de vele scholen is OXO ondertussen een gekend begrip.
Naambekendheid is niet alleen een noodzaak in de harde marketing, ook voor onze
organisatie is het goed dat ouders weten dat we een zinvol aanbod kunnen
garanderen. Nog steeds mogen we met meer dan voldoening vaststellen hoe we er
in blijven slagen een ruim publiek te bereiken. De keuze van de sprekers is daar
natuurlijk niet vreemd aan. Maar het uitgangspunt blijft altijd de samenwerking tussen
de verschillende geledingen van OXO en de groots mogelijk inspraak.
Na elk vormingsmoment wordt op een grondige manier geëvalueerd. En al bogen we
voor de keuze van onze thema’s nog voor 2008 op de enquête die we in 2007
hielden, we kijken voor 2009 al verder vooruit naar nieuwe inhoudelijke bevraging en
passen ons aan aan de tendensen en vooral de duurzame noden van ouders (en bij
uitbreiding ‘opvoeders’) van onze schoolgaande kinderen.
Ook in 2008 verloopt de samenwerking met de scholen en alle opvoeders uit
verschillende organisatiestructuren van onze gemeente ondermeer via de
ouderraden op een heel vlotte manier. We kunnen rekenen op een goede
verstandhouding van alle ‘concrete’ leden van de stuurgroep en de inzet van allen
blijft vertrouwen geven aan een onderbouwd en zinrijk aanbod van vorming ten
behoeve van ouders en opvoeders in dienst van de kinderen van vandaag.
Zonder de medewerking en financiële ondersteuning van onze gemeente zou het
onmogelijk zijn om op dezelfde manier te kunnen verder werken. Met hetzelfde
vertrouwen kijken we de toekomst tegemoet.
Overzicht van belangrijkste feiten van OXO in 2008:
1. Kanjers van sprekers:
A. Omgaan met verlies en verdriet bij kinderen - 12 maart 2008
Met meer dan 150 deelnemers die in hun evaluaties bijna unaniem de hoogste
waardering aanduiden op de evaluatie, mochten we ervaren hoe dit gevoelige
thema duidelijk bij heel veel mensen aanslaat. Manu Keirse drukte zelf zijn
grote tevredenheid uit.
Opvallend was ook dat er voor deze avond tal van nieuwe deelnemers waren.
Mogelijk heeft de ruime bekendmaking en de aard van het onderwerp met niet
het minst de naam van de spreker, heel veel mensen op een positieve manier
aangesproken.
B. Over waarden-volle opvoeding – 26 november 2008
De slimste jury ter wereld mag dan een bekende televisieprofessor zijn, de
evaluatie van deze avond met Rik Torfs was lovend en de zeer grote
belangstelling, waarvoor bijzonder weinig publiciteit, bevestigt een boeiende
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en deugddoende avond te hebben beleefd. Het was voor onze OXO werking
een aangename afwisseling om bij het relatief ‘zware’ aanbod, over een
‘zwaar thema’ op een onderhoudende manier iemand aan het woord te horen.
C. Doelgroep:
Ondertussen kent OXO een trouw publiek voor haar de vormingsavonden.
Toch slagen we er in om ook in 2008 nieuwe mensen aan te spreken. De
thema’s bepalen natuurlijk de interesses van de deelnemers. In totaal brengen
we met OXO meer dan 330 mensen op de been en realiseren we het opzet
om een breed (en steeds uitbreidend) publiek te bereiken, zoals in 2007
voorgenomen.

2. Geen avond zonder vooravond!
Aan elke vormingsavond of aan elk initiatief van OXO gaat een heel engagement van
vrijwilligers vooraf die talloze keren bijeenkomen om creatief te denken, te zoeken, te
overleggen, te informeren.
In 2008 worden zoals de statuten voorschrijven, de verantwoordelijken voor OXO
gekozen. De stuurgroep wordt licht gewijzigd en Hilde Berden neemt als
ondervoorzitter de plaats in van Gust Phillipaerts, die wel nog steeds de OXO-site
blijft onderhouden.
Er blijven altijd heel veel helpende handen beschikbaar voor concrete taken. De
gezonde routine helpt om de organisatie vlot op gang te brengen en in goede banen
te laten lopen, maar achter elke taak staat de zeer gewaardeerde inzet van
vrijwilligers.
We hebben dit jaar mogen vaststellen dat we als vrijwilligersorganisatie een unicum
zijn in Limburg als het gaat over opvoedingsondersteuning. En daar mogen we
terecht fier op zijn.
De website wordt veelvuldig geconsulteerd en is een blijvende bron van informatie
over de verschillende avonden die OXO aanbiedt. Met dank aan de webmaster.
Voor de vergaderingen mag steeds dankbaar gebruik gemaakt worden van de
lokalen van het Molentje (opvang) en van ’t Laantje (indien nodig). De stuurgroep
vergadert bij Slavica en geniet daar steeds van de grote gastvrijheid van de
voorzitter.
In totaal kwamen we met de kern en de leden van de stuurgroep 8 keer samen.
Naast de twee vormingsavonden is dat een totaal van 10 bijeenkomsten. Daarnaast
is het onderling en permanent overleg tussen de kerngroep en waren er de contacten
die gehouden werden met de potentiële sprekers.
Toemaatje: Oxo maakt deel uit van de onderwijsraad die opgericht met daarin ook
afgevaardigden van schooldirecties, inrichtende machten en ouderraden. Slavica
wordt voor OXO de afgevaardigde. Het maakt alleen maar duidelijk hoe een
overkoepelende organisatie als OXO die vooral een SAMENwerking is tussen
verschillende scholen en andere organisaties, inmiddels haar eigen plaats
‘verworven’ heeft in onze gemeente.
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3. Een blijvende houvast
In 2008 wordt beslist om een pen te maken met het OXO-logo (en website). Het helpt
niet alleen om bijna van elke deelnemer een ingevuld evaluatieformulier terug te
krijgen, het zorgt er voor om OXO nog beter op de kaart te zetten en op vele plaatsen
zichtbaar te maken. Een kleine geste met een belangrijk impact.
4. Nieuwe uitdagingen:
A. Steeds nieuwe mensen bereiken:
De twee vormingsavonden van 2008 hebben zeker gezorgd voor een nieuwe
publiek, zoals ook als uitdaging vooropgezet werd einde 2007. Gewoon
kwaliteit blijven bieden en een degelijk gevarieerd aanbod, zal vanzelf kunnen
zorgen voor een publiek aan deelnemers dat enerzijds uit trouwe
(groot)ouders, leerkrachten en opvoeders bestaat, en anderzijds ‘nieuwe
mensen’ aantrekt.

B. Efficiëntiedraaiboek
Het voorgenomen draaiboek wordt in de praktijk gebruikt, maar werd nog niet
op papier gezet. Het is goed om alle afspraken voor de organisatie in een
geformaliseerd draaiboek te steken, dat steeds opnieuw kan worden aangepast
en uitgebreid. Als steun voor het vrijwilligerswerk kan
dit draaiboek een zinvol
praktijkvoorbeeld zijn voor anderen…

C. Planning en overleg
Na de thema-enquête van 2007 wordt voor de komende seizoenen opnieuw
overlegd welke opvoedingsthema’s gekozen zullen worden. De planning voorziet
in een permanente evaluatie van de wijze waarop OXO haar missie probeert
waar te maken.
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