JAARVERSLAG OXO 2009
ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS
Inleiding:
Een klein rekensommetje leert ons dat OXO sinds haar eerste
vormingsinitiatief meer dan 900 mensen heeft bereikt. Dat zijn
hoofdzakelijk ouders van de zes verschillende scholen uit onze
gemeente Alken (+satelliet Ulbeek). OXO voorstellen aan ouders met
schoolgaande kinderen in Alken, hoeft dan ook niet meer.
OXO ondersteunt met haar samenwerkingsverband ook opvoeders,
begeleiders, leerkrachten en natuurlijk ontmoeten we regelmatig
grootouders, of zijn er deelnemers die zich op een bijzondere
manier aangesproken voelen door de spreker of door het thema. Het
mag zoals verder zal blijken, een verdienste genoemd worden dat
OXO bij haar initiatieven telkens weer nieuwe gezichten mag
verwelkomen.
Dit alles maakt duidelijk dat OXO niet alleen een ritme van werken
gevonden heeft dat ook effectief werkt, maar dat OXO ook en vooral
weet in te spelen op vragen en noden van ouders en al wie met
opvoeden te maken heeft, en bovendien dat OXO een samenwerkingsverband is geworden dat alle vertrouwen geniet van de deelnemende
partners.
Toch blijft deze nieuwe organisatie, die haar lustrum weldra
viert, niet op routine draaien en durft ze zichzelf voortdurend te
bevragen. Een goed overwogen huishoudelijk reglement zorgt alle
jaren opnieuw voor een verfrissing van het dagelijks bestuur, dat
weliswaar in hoofdzaak in haar rol wordt bevestigd. Maar het is
vooral de kracht van haar eigen kritische reflectie en de openheid
bij zowat alle vergadermomenten van OXO die garant staan voor het
steeds opnieuw zoeken naar de juiste manier om ondersteunende
vorming voor ouders aan te bieden.
Dat OXO haar rol kan waarmaken, heeft natuurlijk ook te maken met
de financiële zorgeloosheid dankzij de medewerking en budgettaire
ondersteuning van het gemeentebestuur van Alken. Met de
voorliggende wapenfeiten van een zeer goed gevuld OXO-jaar 2009,
heeft het samenwerkingsverband er dan ook alle vertrouwen in om
samen met het gemeentebestuur de toekomst vertrouwvol tegemoet te
zien.

Overzicht van de vormingsavonden van OXO en evaluatie van de
organisatie van OXO anno 2009
A. Viermaal is scheepsrecht
(natuurlijk is viermaal geen scheepsrecht, maar willen we hiermee
enkel benadrukken dat we een bijzonder ‘vol’ jaarprogramma brachten
met veel belangstelling voor vele avonden zinvol vorming voor ouders
en opvoedenden…)

1. 4 februari 2009: Piet Vandebriel: Hoe omgaan met kinderen in
een verwenmaatschappij
2. 29 april 2009: Marijke Bisschops: puberteit – pre-puberteit
3. 1 oktober 2009: Wendy Bosmans: Alles wat u over uw
peuter/kleuter wilde weten
4. 30 november 2009: Wendy Peerlings: stress bij kinderen
1. Piet Vandebriel:
“Hoe omgaan met kinderen in een verwenmaatschappij” was
duidelijk een titel die heel veel mensen wist aan te spreken. De
manier waarop de spreker de deelnemers van begin tot einde wist
te boeien, bevestigde de goede keuze van spreker voor het juiste
onderwerp. Vooral zijn eigen herkenbare opvoedingsverhalen
maakten zijn relaas voor de vele aanwezigen tot een levendig en
interactief gebeuren.
Over de hele lijn scoorde deze avond in de evaluaties bijzonder
positief. Het zijn bij deze avond vooral de ouders die unaniem
hun tevredenheid uitdrukken met de spreker en de wijze waarop
het onderwerp werd aangebracht.
2. Marijke Bisschops:
“Puberteit en prepuberteit” - Over de opkomst en de spreekster
getuigen de evaluaties enkel en alleen positief nieuws. Het
onderwerp was dan ook een voltreffer. Opvallende vaststelling is
de geringe aanwezigheid van leerkrachten op deze vormingsavond
(en op de meeste vormingsavond van OXO). Maar hierop komen in
dit jaarverslag later nog terug.
3. Wendy Bosmans:
“Alles wat u over uw peuter/kleuter wilde weten”. Met het
uitnodigen van de supernanny slaagden we er in om het
Taeymanscentum volledig te bezetten. Natuurlijk is de bekendheid
van de supernanny een publiekstrekker. Maar we noteren in onze
evaluatie dat we inhoudelijk over de hele lijn een dankbaar
publiek van zeer veel nieuwe mensen naar huis konden laten gaan.
De afwijking om op een donderdag OXO-avond te organiseren, geeft
ons het vertrouwen dat we met OXO niet moeten zweren bij een
vaste avond. De locatie van Taeymans was minder geschikt. We
stelden dan ook in de vergadering de vraag naar de zinvolheid
van een sluitingsdag voor een accommodatie als d’Erckenteel.

4. Wendy Peerlings
“Stress bij kinderen – hoe ga je er mee om?”
Over de deskundigheid van de spreker was iedereen het roerend
eens. En opnieuw bereikten we een veel ouders. Uit de evaluatie
mocht toch blijken dat sommige deelnemers meer praktische tips
verwachten.
Zulke bemerkingen worden steeds meegenomen om in de toekomst aan
andere sprekers door te spelen, voor zover de aard van de lezing
of het onderwerp en of de spreker dit toelaten.
Om in het najaar twee avonden aan te bieden, mogen we toch
besluiten dat deze keuze voldoende succesvol was. Ondanks de
beperkte aanwezigheid van scholen zelf (leerkrachten en
directies), konden we lezen dat er misschien in de scholen zelf
verder gewerkt kan worden rond dit thema.

B. Doelgroep:
Er blijven steeds nieuwe mensen komen naar OXO. Dat is
natuurlijk ook vanzelfsprekend, want elk jaar is er ook een
instroom van nieuwe kinderen op school. Positief is dan ook
dat er dit jaar bijzonder ingespeeld is op de doelgroep van
ouders met kleuters en peuters.
Het aanbod van OXO is daarom ook voldoende gevarieerd en met
de vier verschillende vormingsavonden, merkten we uit de
evaluaties steeds een goed evenwicht tussen diehards van OXO
en “nieuwe mensen”.
We merken wel dat de aanwezigheid van leerkrachten en van
directies in het werkjaar 2009 nog meer is afgenomen; Een
aandachtspunt voor het nieuwe werkjaar, waarbij we vooral de
verbondenheid in het opvoedingsproject van school en ouders
willen aanmoedigen en versterken.
C. Grondig voorbereid:
In totaal kwamen kerngroep en werkgroep OXO ruim 10 keer
bijeen om goede afspraken te maken en om de voorbereidingen
van OXO te realiseren. Er bestaat een zekere moeheid bij het
actief participeren aan de OXO werkgroep met afgevaardigden
uit de vele geledingen, maar we slagen er altijd in om met
consensus de juiste programma’s af te spreken en ook de
concrete taakafspraken goed ingevuld te krijgen.
Het onvermoeibare enthousiasme van de voorzitter van OXO is
hieraan zeker niet vreemd. Maar het blijft tevens een
uitdaging om voldoende steun te krijgen om rond vorming niet
enkel vóór, maar voor met alle betrokkenen een verantwoord
aanbod te kunnen blijven realiseren.
D. Bijzonderheden en bezorgdheden:
1. Thuis in de woonkamer:
Vorig werkjaar werden pennen met het OXO-logo aangemaakt.
Nog steeds worden ze aangewend om de deelnemers aan de
vormingsavond aan te moedigen voor hun komst en te

stimuleren het evaluatie-formulier
in te vullen. Op die
manier blijven wij goed op de hoogte van de vragen,
verzuchtingen en bedenkingen bij de vormingsavond. En
tegelijkertijd is OXO nog meer present in vele Alkense
huiskamers als een blijvende reminder van zinvolle
opvoedingsondersteuning. We krijgen ook op deze details
(oxo-pen) goede reacties van mensen. Het helpt blijkbaar
ook om de website te raadplegen die in 2009 nog meer
bezocht werd dan voorheen. We willen wel werk maken van
het vernieuwen van dit medium om aangepast te blijven en
om onszelf steeds te verbeteren.
2. Steeds nieuwe mensen en blijvende uitdagingen
Ook nu weer mag blijken dat we in 2009 nieuwe mensen
hebben kunnen bereiken. De keuze van de onderwerpen is
hier zeker niet vreemd aan. Zo slaagden we er in om
ondermeer jonge ouders met kleuters samen te brengen in
een volzette zaal in het Taeymanscentrum. Het
efficientiedraaiboek is nog niet af, ondanks het goede
voornemen van vorig werkjaar 2008. Toch kent de
organisatie een gezonde routine en zijn de formats voor de
organisatie van een OXO-avond al zo vertrouwd dat
vergaderen vooral over inhoudelijke aangelegenheden kan.
Tevens kunnen we rekenen op een vaste ploeg die bijna bij
elke bijeenkomst present is om ook praktisch de handen uit
de mouwen te steken.
Maar er blijft werk op de plank. Het blijvend motiveren
van de deelnemende partners en het behoud of versterken
van het draagvlak van alle partners, hoort daar voor het
komende werkjaar zeker bij.

E. Bij wijze van besluit:
Actueel blijven, aandacht hebben voor noden van minderheden,
het kwetsbare kind een plaats geven, betrokkenheid vergroten
van ouders bij de school en vice versa, durven om
vastgeroeste patronen te bevragen, … het zijn uitdagingen
waarover OXO nadenkt en waarbij ze creatief op zoek gaat naar
antwoorden in de vorm van vormingsinitiatieven die
beklijven. Een uitdaging die de moeite waard blijft om genoeg
mensen te motiveren zelf een ondersteunende rol te spelen in
de organisatie van OXO.

