JAARVERSLAG OXO 2010
ONDERSTEUNENDE VORMING VOOR OUDERS
Inleiding:
Een jaarverslag is niet zomaar een inventaris van voorbije
activiteiten. Het is terugkijken om te her-inneren. Het geeft
immers de kans om opnieuw van binnen te beleven wat de vele
activiteiten hebben ‘opgebracht’.
Vorming is niet echt een populaire item. Laat staan dat je de
resultaten ervan kan meten. Toch durven we nu ook weer trots te
zijn op dit vijfde jaar OXO, ons eerste lustrum.
En bij alles wat we ondernemen willen we vooral onthouden dat we
ons willen ten dienste stellen van ouders en van opvoeders (van de
kinderen van deze ouders) om hen een hart onder de riem te zijn,
een steun en oriëntatie in de opvoeding van onze
(schoolgaande)kinderen.
Terugkijkend op vijf jaar OXO mogen we ook fier zijn op de
samenwerking tussen alle gelederen van dit initiatief dat veruit
de peuterleeftijd voorbij is… Maar daarover leest u meer in dit
verslag.
Na vijf jaar beginnen ook al generaties van schoolgaande kinderen
‘te wisselen’ en bewust van haar missie, kiest OXO er dan ook voor
om aandacht te hebben voor zowel de kleinste als de oudste
kinderen. Van peuter tot pre(puber). De variëteit aan
vormingsaanbod over de afgelopen vijf jaren, tonen aan dat het een
onuitputtelijk aanbod is waaruit we kunnen putten om
ondersteunende vorming aan te bieden.
En dat we niet alleen stilstaan bij het verleden, getuige al de
vooruitblik op de sprekers van het lopende schooljaar 2010-2011
waarin we ondermeer het jaar al zullen inzetten met een apart
accent in opvoedingsondersteuning met de uitnodiging van Alfons
Vansteenwegen in januari in onze gemeente.
Als het moeilijk of arbitrair is het impact te meten van vorming
kunnen we minstens de kracht van de cijfers hanteren door te
verwijzen naar de vele ouders die we de afgelopen jaren wisten te
bereiken en dat was voor dit jaar niet minder het geval. Gerust
mogen we stellen dat sinds de oprichting van OXO ruim 1000
deelnemers de weg vonden naar een van onze iniatieven.
Om die aantrekkelijkheid te blijven waarmaken, blijft OXO zich
telkens opnieuw kritisch bevragen. En gelukkige is er daar een
betrokken vergadering voor met voldoende afvaardiging vanuit de
vele scholen en organisaties en gelukkig is er daarvoor ook een
drijvende, stuwende kracht in de persoon van Slavica Milovanovic,
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die we bij deze in de inleiding van dit jaarverslag, alvast een
pluim willen geven! Van harte dank.
Met dank aan het gemeentebestuur dat ons toelaat enkel bezig te
zijn met de inhoud en de organisatie van het vormingsaanbod,
kijken we vertrouwvol vooruit naar de komende jaren waarin we ons
best doen boeiende, zinvolle en ondersteunende
vormingsinitiatieven beloven aan iedereen die in (en rond) Alken
betrokken is bij de opvoeding van kinderen. Met een groot hart
voor ouders en kinderen…

Overzicht van de vormingsavonden van OXO en evaluatie van de
organisatie van OXO 2010
A. Drie en toch meer dan drie

1. ‘Gezond eten en voldoende bewegen doe je niet alleen’ met
Karolien Romain-Janssen, 9 maart 2010
2. ‘Samen gaan we ervoor’, over het begeleiden van kinderen in
hun vrije tijd, thuis, in de vereniging, de sportclub of waar
dan ook, met Piet Vandebriel op 10 mei.
3. Over seksualiteit bij kleuters en kinderen’ door Ann Stelten
op 17 november.

1. Karolien Romain-Janssen:
Over de kwaliteit van de vorming kunnen we enkel positief zijn.
Waardevolle en deskundige inbreng van de spreekster, degelijk
voorbereid en ook boeiend gebracht. Enkel de opkomst voor deze
avond was teleurstellend. Ondanks de interesse op de formulieren
van ouders over dit thema, kenden we nog nooit eerder zo’n
beperkte aanwezigheid.
Anderzijds leren we ook hoeveel scholen op verschillende vlakken
allemaal (afzonderlijk) bezig zijn rond dit thema. En dat is dan
weer geruststellen.
Inhoudelijk was het zekere geen ‘mindere’ avond, maar we letten
er nog beter op om vooral die vorming aan te bieden die over de
de scholen heen reikt.
Uit de evaluaties van deze avond, konden we enkel positieve
reacties noteren.
2. Piet Vandebriel:
Deze avond was voor OXO een avond ‘buiten categorie’. Met
genoegen heeft OXO de uitdaging/uitnodiging aangegaan om een
vormingsavond op te zetten die deel uitmaakt van het actieplan
van de Dienst Vrije Tijd om de begeleiding te ondersteunen bij
vrijtijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren. De organisatie
van de avond mogen we geslaagd noemen. De keuze van de spreker
bevestigde de deskundigheid van Piet Vandebriel, zoals ook in de
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evaluaties te lezen.
Vanuit OXO werd er voldoende publiciteit gemaakt. We misten wel
heel wat deelnemers uit de beoogde doelgroepen (sportverenigingen, e.a.).
Dat voor de organisatie van dit vormingsaanbod een initiatief
gedaan wordt op OXO, wordt als positief ervaren. Wel hoopt OXO
op een betere rekrutering van de mensen voor wie dit aanbod
vooral bedoeld was.
Al bij al was dit opnieuw een leerrijke avond…
3. An Stelten:
Een bemoedigende avond! Niet het minst omwille van de
verrassende opkomst van ook heel wat nieuwe gezichten. Het
onderwerp werd helder gebracht, herkenbaar en aanspreekbaar. Uit
de evaluatie mag blijken dat we opnieuw op het goede spoor
zitten met ons aanbod.
De deskundigheid van de spreeksters staat buiten alle kijf en de
vorming was heel gestructureerd, beeldend en bevattelijk voor
iedereen. Het was duidelijk dat er rond dit thema heel wat
interesse bestaat.
Opvallend was echter de zeer beperkte inschrijvingen versus de
reële belangstelling van bijna 100 deelnemers. Wij noteren een
geslaagde avond als afsluiter van het vijfde OXO-jaar.

B. Belangstelling:
Van alle afgelopen jaren, moeten we bekennen dat er dit jaar
minder mensen werden bereikt. Dat heeft natuurlijk ook we lte
maken met het aanbod. Toch moeten we niet ongerust zijn dat
er sleet zou zitten op de formule van OXO. Na de laatste
vorming van An Stelten, zagen we ons opnieuw bevestigd in
onze opdracht. Natuurlijk hebben er dit jaar ook geen ‘grote
namen’ op de affiche gestaan van ons aanbod en dat zal
uiteraard ook wel meespelen. Maar bij alles willen we bij OXO
op de eerste plaats kiezen voor de inhoud en dan komt de rest
wel van zelf.
Uit de evaluatie mag blijken dat OXO altijd weer opnieuw
ouders en opvoeders aanspreekt die ook dit jaar voor het
eerst een OXO avond meemaakten.
En we houden er uiteraard ook rekening mee dat ouders en
vooral kinderen van de scholen ‘komen en gaan’. Met andere
accenten en mogelijk ook nieuwe sprekers zullen dan ook in de
nabije toekomst opnieuw thema’s worden opgenomen die eerder
al werden aangeboden. Leer- en opvoedingsstoornissen horen
daar allicht bij.
C. Bevraging:
Om met OXO op het juiste spoor te blijven, hebben we aan alle
deelnemende instanties gevraagd naar de inhoud van hun
engagement. Op die manier kan de wisselwerking tussen
scholen, organisaties en vooral ouderraden verzekerd worden.
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D. Toemaatjes:
1. OXO zichtbaar maken:
Het is geen overbodig ‘marketing’ om van OXO een
gepersonaliseerde pen aan te bieden. Daarmee is OXO
herkenbaar aanwezig op onvermoede plaatsen. En natuurlijk
is het een stimulans om telkens opnieuw de evaluatieformulieren in te vullen.
Tevens mogen we ook vaststellen hoe deze pen op waardering
geniet als een blijk van dank voor de aanwezigheid op de
vormingsavond.
De website van OXO, die op de pennen gegraveerd is, wordt
veelvuldig geraadpleegd. In het komende werkjaar zal de
website, die al een opfrisbeurt kreeg nog verder verfijnd
worden.
2. Teambuilding
Na vijf jaar, 9 bijeenkomsten van het dagelijks bestuur,
32 avonden voorbereiding en overleg, 15 vormingsinitiatieven en het werk achter de schermen, was het goed
om eens een avond op te zetten waarbij de boog niet moest
gespannen staan. Een heerlijk avondje in Vila Vitis …
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