Oudercafe 10/12/2014: Voorbereiding Viering 50 jaar ouderwerking
Verontschuldigd: Rita Campe, David Govaert, Iris Baetens, Heidi Bryssinck
Aanwezig: Paschal De Hauwere, Eddy Vergauwen, Marc Garrevoet, Eric Straetmans, Els De Bruyne,
Maya Kurashevic, Karolien Van Eynde, Peter De Coster, Babs Schmitz, Kaat Foubert, Kristof Brys, Sofie
Baetens, Sandra Van Hamme, Bart Duysburgh

Zie laatste blad voor een aantal vragen en ideeën die we gebruikten om de bespreking te starten.
•

•

•

Wat?
o
o

Bij voorkeur een activiteit gericht op alle ouders en kinderen.
Er is geen nood aan een officieel luik, zoals academische zitting op stadhuis
 Zou slechts voor beperkt publiek zijn
 Daar hebben meeste ouders en kinderen niets aan
 Past niet bij DNA van Berkenboom (= bescheiden, low-profile)
o Een activiteit uit de oude doos die vroeger veelvuldig terugkwam: wandeling
 Is laatste jaren in vergetelheid geraakt
 Ideaal om samen op pad te gaan en herinneringen op te halen
 Onderweg kunnen we animatie voorzien, in kader van 50 jaar ouderwerking
 Vertrek en aankomst op school
 Afsluitmoment, zoals bij Apotheosedag, met hapje en drankje
• Pannenkoeken, hotdogs, belegde broodjes,…
o In de aanloop naar deze feestwandeling moet voldoende reclame gemaakt worden voor
de activiteit:
 Krantje?
 5 grote affiches, 1 voor elk decennium (jaren 60, 70, 80, 90, 2000), waarbij
werking en realisaties van ouderwerking aan bod komt
• Gedurende 5 weken voor de feestwandeling wordt telkens 1 affiche
getoond aan school.
• TBI aanspreken of zij dit als een project kunnen doen?
 Materiaal van vroeger verzamelen: verhalen, foto’s, tekeningen,…
 Reclame tijdens BBQ
Wanneer?
o Zaterdag 20 juni
 Was reeds gereserveerd voor de Slotactiviteit.
 Zaterdagnamiddag lijkt ideaal, zoals bij Apotheosedag.
Wie?
o Ouders en kinderen van de school
o Leden en oud-leden



We hebben een lijst van oud-leden: deze moet verder worden nagekeken op
volledigheid/correctheid
• Exemplaar is meegegeven met Eddy, Marc en Eric
 Ook oud-personeelsleden en oud-directie niet vergeten! Vele waren vroeger
ook betrokken bij ouderwerking via de “vriendenkring van Berkenboom”
• Contact info via directie?
Personeelsleden
Werken met inschrijving

•

•

o
o
Pers?
o Via aantal mensen uit de wijk die bij de pers werken?
o Persmap aanmaken?
Budget?
o Bij aankomst hapje/drankje aanbieden van de OR?
o Promo materiaal,…

Verdere stappen:
•
•

•
•
•

Opstarten werkgroep
Uitwerken “promotiecampagne”
o Oproep om materiaal van vroeger (verhalen, foto’s, …) te verzamelen
o Aanspreken TBI
Uitstippelen wandeling
Uitwerken animatie tijdens wandeling
o Gebruik maken van materiaal van vroeger
Opstellen lijst van genodigden
o Nakijken en aanvullen oud-leden lijsten

2015: Viering 50 jaar ouderwerking op Berkenboom Heistraat
Wat?

Rita Overmeire – Campe:

Activiteit uit de oude doos

Bij voorkeur een activiteit waarbij de kinderen (kleinkinderen)
meedoen en meegenieten. Immers, "Onze (klein)kinderen" blijven
het centrale doel en de ouderwerking is er voor onze
(klein)kinderen.

Wandeling + hapje/drankje
Receptie stadhuis
Receptie + feestmaal
…

Wie?

"De ouderwerking" mag belicht worden maar niet de ouders: doel
van de werking belichten en ook de realisaties tonen of uitleggen.

Wanneer?
Kalender 2014-2015

Leden + Oud-leden
ma 29 september - do 2 oktober: Ouderweek
Personeelsleden + Oud-personeelsleden
(sympathisanten, vriendenkring)

za 11 oktober: Kinderfuif + ouderfuif

Directie + Oud-directie

vrij 16 januari, na school 15u45: Nieuwjaarsreceptie

Ouders + kinderen

di 3 februari, 20u: Ouderraad vergadering 2
vrij 6 - zo 8 maart: Vlucht365
zo 29 maart: Ontbijtactie

Pers?
Bijv. 2005 – 40 jaar OC met foto in GVA

za 4/4 – zo 19/4 Paasvakantie; 19/4 Vormsel; vr 1/5;
do 14/5 OLHH; zo 24/5 Pinksteren
di 5 mei, 20u: Ouderraad vergadering 3
za 30 - zo 31 mei: BBQ 29

Budget?

za 20 juni: Slotactiviteit

