	
  

1	
  

	
  

Jaarverslag 2012

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

2	
  

Woord vooraf
	
  

In voorliggend jaarverslag wordt de werking van vzw GO! ouders, ouderkoepel van het GO!
onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, in 2012 concreet geduid. 2012 is het eerste
werkingsjaar van de beheersovereenkomst ouderkoepelverenigingen 2012-2014.
In 2011 kwam er een einde aan de beheersovereenkomst ouderkoepelverenigingen 20092011 en werden de onderhandelingen opgestart om gezamenlijk tot een nieuwe
beheersovereenkomst te komen. Intensieve gesprekken met vertegenwoordigers van het
departement Onderwijs en Vorming en het kabinet van dhr. Pascal Smet, minister van
Onderwijs en Vorming, Gelijke Kansen, Jeugd en Brussel, resulteerde in een nieuwe
driejarige beheersovereenkomst die startte op 1 januari 2012 en die zal eindigen op 31
december 2014.
GO! ouders maakte gebruik van de nieuwe start om met enkele innovatieve ingrepen het
werkingsjaar 2012 aan te vatten. Intern werd er een thematische structuur opgezet. Deze
nieuwe structuur zorgt ervoor dat de interne werking transparanter is, zowel voor de
medewerkers als voor de ouders.
De Raad van Bestuur van GO! ouders buigt zich over de strategische keuzes voor de
toekomst en slaat samen met de medewerkers de handen in elkaar om de missie van de
ouderkoepel te realiseren.
GO! ouders blijft de vinger aan de pols houden bij de ouders van het GO! We houden ons
eraan om zo veel mogelijk ondersteuning aan te bieden ter plaatse. Uiteindelijk is het op de
school zelf, tussen de ouders, waar ouderbetrokkenheid groeit en bloeit. Het is ook daar
waar de uitdagingen liggen voor de toekomst. Uitdagingen die we continu aangaan met een
open geest en nieuwe, frisse ideeën.

Filip Giraldo
voorzitter
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1. Algemeen beleidskader
Algemene Vergadering van de vzw
De Algemene Vergadering van GO! ouders kwam samen op 15 maart 2012 en vervulde zijn
wettelijke verplichtingen. De Algemene Vergadering werd uitgebreid met drie nieuwe
leden.

Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Filip Giraldo, voorzitter
Christof Leleu, ondervoorzitter
Fredy Degrendel, penningmeester
Sofie Christiaens, secretaris
Hélène Derijcke
Willem De Wachter
Andy Vanbellinghen
George Vansweevelt (onslagnemend als lid van de Raad van Bestuur)
Gemandateerde van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap: Els Vermeulen
Afgevaardigde vanuit de Coördinatieraad van Algemeen Directeurs: Walter Oddery

Medewerkers
Het team van GO! ouders bestond in 2012 uit 6 medewerkers:
Waarvan 4 medewerkers voltijds tewerkgesteld:
Eva Maréchal (sinds 01/06/2012)
Kenneth Lasoen (tot eind januari 2012)
Iris Van Schoorisse (sinds 01/09/2012)
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Timothy Van Raemdonck
Veerle Vyverman
En 2 medewerkers halftijds tewerkgesteld:
Eva De Blieck
Tim Aga (sinds 15/10/2012)
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2. Algemene begeleiding en ondersteuning
Het thema Algemene begeleiding en ondersteuning is het belangrijkste thema binnen de
werking van GO! ouders. Onder dit luik kunnen we zowel de basiswerking, de
communicatie, het vormingsaanbod als de cel ouderbetrokkenheid (COB) onderbrengen.

2.1 Basiswerking
Helpdesk
Onder de noemer Helpdesk brengen we alle vragen samen die ouders ons stellen over
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Deze vragen bereiken GO! ouders zowel
telefonisch als per e-mail. De meeste vragen die GO! ouders behandelde waren vooral van
informatieve aard. Vragen over de schoolraad, het zelfevaluatieinstrument, de ouderblik,
ouderwerking voor dummies,… De vraag naar onze ondersteuningsmiddelen was in 2012
dan ook weer groot. Drie klachten van ouders werden doorverwezen naar de juiste
instanties.
GO! ouders zorgde ervoor dat ouders met klachten of opmerkingen over de school of
andere instellingen begeleid werden naar de juiste instanties binnen het GO!.
Vragen naar ondersteuning, vorming of participatie werden altijd positief beantwoord.

Ondersteuning en begeleiding
GO! ouders bood in 2012 in heel Vlaanderen ondersteuning en begeleiding ter plaatse aan.
Elke begeleiding of begeleidingstraject werd aangepast aan de noden van de aanvrager. Zo
kreeg iedereen die dat wenste ondersteuning op maat. Zowel scholen, ouderwerkingen als
schoolraden konden een beroep doen op de diensten van GO! ouders. Bij de start van het
schooljaar 2012-2013 hebben alle scholen de algemene folder van GO! ouders toegestuurd
gekregen. Op eenvoudige wijze was het mogelijk om extra folders bij te bestellen.
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Om onze begeleidingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, heeft GO! ouders een
algemene procedure voor de begeleidingstrajecten uitgewerkt. Deze algemene procedure is
op een flexibele wijze ontwikkeld, zodat het mogelijk is om in iedere situatie deze leidraad
te gebruiken. Doorheen 2012 werden er al twee specifieke begeleidingstrajecten gekoppeld
aan de algemene procedure: een traject voor het werven van nieuwe leden en een traject
specifiek voor opstartende ouderwerkingen.
Om onze begeleidingen en ondersteuning kenbaar te maken aan de scholen rekenen we
niet alleen op onze vaste communicatiematerialen. We hebben ook een heel aantal scholen
zelf telefonisch gecontacteerd. De geïntresseerde scholen kregen een bezoek van één van
de medewerkers van GO! ouders. Voor dergelijke intakegesprekken heeft GO! ouders in
2012 een speciale leaflet ontwikkeld. Op deze leaflet staat kort en bondig de werking van
de organisatie en wat GO! ouders kan betekenen voor school én ouderwerking.
Het onthaalbeleid is een belangrijke factor binnen de beheersovereenkomst 2012-2014.
We hebben dit in 2012 tot uiting laten komen door samen met de pedagogische
begeleidingsdienst een gezamenlijke visie te ontwikkelen. De beschikbare documenten en
instrumenten rond onthaal werden ook afgetoetst.
In 2011 werd het “label oudervriendelijke” school ontwikkeld. Het label oudervriendelijke
school is een netoverstijgend initiatief. Het wordt ingezet om scholen en ouders aan te
zetten tot reflectie over ouderbetrokkenheid. In 2012 werden twee proefprojecten
afgerond. De twee scholen die zich hadden aangemeld zijn met glans in hun opzet geslaagd.
Het project “label oudervriendelijke school” werd ruim bekend gemaakt via onze
nieuwsbrief en nieuwsflits. Naar aanleiding daarvan ontving GO! ouders heel wat
aanvragen voor extra informatie, waarvan zeker 7 scholen momenteel hun dossier
samenstellen. We verwachten dat deze scholen in 2013 hun dossier zullen indienen.
Specifiek voor scholen werd in 2011 de Ouderblik bedacht. Ouderblik is een 4-maandelijkse
publicatie die handelt over inhoudelijke thema’s waarin ouderparticipatie een grote rol
speelt. De thema’s worden door “de bril van ouders” bekeken. Deze publicaties zijn bedoeld
als ondersteuning voor schoolteams, zodat zij op hun beurt ouderbetrokkenheid effectiever
kunnen implementeren in het dagdagelijks schoolgebeuren. De edities van de ouderblik
handelden in 2012 over volgende thema’s:

	
  

	
  

8	
  

-

onthaalbeleid
schoolkosten
schriftelijke communicatie met anderstalige ouders.

In september 2012 startte GO! ouders met een grote actie rond de verkiezingen van de
schoolraad die plaatsvonden november/december 2012. Elke school ontving twee
wervingsaffiches op A2-formaat om uit te hangen aan de schoolpoort en/of aan het
infobord. Langs deze weg heeft GO! ouders geprobeerd zoveel mogelijk ouders aan te
moedigen zich verkiesbaar te stellen voor de verkiezingen van de nieuwe schoolraad. De
brochure De rode draad door de schoolraad werd ook verzonden naar alle instellingen van
het GO!. Men kreeg ook de kans om deze brochure bij te bestellen. Er zijn ongeveer 1100
brochures verdeeld over gans Vlaanderen.

Hulpmiddelen voor ouders en ouderverenigingen
Ouderwerking voor dummies was ook in 2012 weer beschikbaar. Dit boekje is een
overzichtelijke handleiding voor opstartende of bestaande ouderwerkingen; er werden
reeds meer dan 500 exemplaren verdeeld.
De checklist “Wie doet er mee?” werd verdeeld en opgenomen in het vast
ondersteuningsaanbod. Dit formulier biedt de mogelijkheid om als ouder aan de school op
een laagdrempelige manier te laten weten voor welke taak hij/zij zich wil engageren. Deze
checklist werd en wordt verdeeld bij de scholen en ouderwerkingen van het GO!.
Aan ouderwerkingen en scholen die constructief meewerkten met GO! ouders in projecten
rond ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie werd het Vippie-mascottepak in bruikleen
aangeboden. Vooral kinderen uit het basisonderwijs kennen Vippie als dé mascotte van het
GO! Zij kijken altijd uit naar één van zijn bezoekjes.
Om vaderparticipatie te verhogen en de vaders aan te moedigen ontwikkelde GO! ouders
“Welke participatiepapa ben jij?”. Een kleine test die vaders doet reflecteren over hun
engagement op school. Deze test is vooral gericht op participatie in het basisonderwijs.
“Welke participatiepapa ben jij?” werd en wordt verdeeld bij de scholen en ouderwerkingen
van het GO!.
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GO! ouders biedt ouderwerkingen een speciale dienst aan voor de evenementen die zij op
school organiseren: affiches in kleurendruk die de ouderwerkingen kunnen bedrukken met
hun eigen invulling op basis van een sjabloon.
In navolging van de vorming “De rode draad door de schoolraad” stelde GO! ouders een
gelijknamige brochure op over de schoolraad met specifieke aandacht voor ouders. In deze
brochure staat alles wat een ouder van het GO! moet weten over de schoolraad. Zowel de
werking van de schoolraad, de verkiezingen van nieuwe schoolraadleden, de structuur van
het GO!, als tips om alle ouders te betrekken in het verhaal van de schoolraad komen in
deze brochure aan bod.
Er werd een leaflet over de werking van GO! ouders opgesteld speciaal voor de directies. Zij
kunnen kort en bondig lezen waarvoor GO! ouders staat en op welke manier wij hen
kunnen begeleiden of ondersteunen in hun weg naar meer ouderbetrokkenheid en meer
ouderparticipatie. 	
  

2.2 Vormingsaanbod
Spelbegeleiding door GO! ouders
-

Verkenning rond de brede school
Bouw je ideale school
Dialoog (zowel voor basisonderwijs als voor secundair onderwijs)

Vormingen door GO! ouders
-

	
  

Werven van nieuwe leden
Het oudercontact (voor ouders)
Omgaan met diversiteit
Horen, zien en zwijgen?!
De engagementsverklaring – win-winspel
Ouders in de schoolraad
Gelijke onderwijskansen, een zaak van iedereen.

	
  

10	
  

-

Vas basis naar secundair onderwijs: schoolkeuzeprocessen en inschrijvingsregels

Vormingen aangeboden via GO! ouders
-

Pesten. Gedaan ermee! (Gie Deboutte)
Pesten op school: Aanpakken en voorkomen! (Hilde Léonard)
Kinderen leren opkomen voor zichzelf! (Hilde Léonard)
Hoe vanzelfsprekend is opvoeding? (Hilde Léonard)
Praten met je kind over relaties en seks. (Jeugd en seksualiteit vzw)
Wereldburgschap, innovatie en ehtiek transfmeert de huidige crisis in kansen (Karel
Uyttendaele)
Onze kinderen…veilig online (Childfocus)
Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken van zijn schoolwerk, het studeren van zijn
lessen? (B.E.S.T. vzw)
ADHD, autisme, hypersensitief, leerstoornis … een diagnose. En dan?
(Vorminsentrum Opvoeden en Kinderopvang, VCOK)
Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet altijd! (VCOK)
Een puber in huis: hoe communiceer je ermee? (VCOK)
Uitgaan, experimenteren en vrienden (VCOK)

Omgaan met ouders
Een vorming voor leerkrachten met als thema het omgaan met ‘moeilijke’ ouders of
beter het ontmijnen van ‘moeilijke’ situaties. Aan de hand van fictieve (maar
herkenbare) cases met behulp van rollenspelen, trachten we enkele situaties uit de
dagdagelijkse schoolpraktijk te simuleren. Het partnerschap tussen school en
ouders en de kracht van een regelmatige en positieve communicatie staan hierbij
centraal.
De rode draad door de schoolraad
De rode draad door de schoolraad is een vormings- en gespreksavond georganiseerd
en uitgewerkt door GO! ouders voor de schoolraadouders, en bij uitbreiding elk lid
van de schoolraad, van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.
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GO! ouders moedigt ouderwerkingen en scholen aan om samen vormingen of
gespreksavonden voor ouders te organiseren. Ouderwerkingen die samen een spreker
boeken via GO! ouders krijgen een mooie korting. Hoe meer ouderwerkingen
samenwerken, hoe groter de korting is.

2.3 Communicatie
Bij het begin van het schooljaar 2012-2013 kreeg het adresbestand zijn jaarlijkse grondige
update. Elke contactpersoon van alle aangesloten scholen kreeg, via e-mail, een handig
invulformulier, waar men de contactgegevens van de school en de ouderwerking in kon
noteren. Contactpersonen die niet reageerden op deze eerste vraag naar informatie,
zonden we een tweede e-mail. Daarna werden alle contactpersonen die nog niet
reageerden telefonisch gecontacteerd. Deze tijdrovende communicatieronde was echter
wel zinvol voor een vlotte en correcte correspondentie.
GO! ouders informeert zijn leden namelijk langs 2 grote kanalen. Enerzijds de nieuwsbrief
en de nieuwsflits, anderzijds de website en de Facebookgroep worden voornamelijk
gebruikt om niet persoonlijke communicatie efficiënt te bewerkstelligen.
De digitale nieuwsbrief verschijnt maandelijks, behalve tijdens de zomervakantie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

	
  

Nieuwsbrief 23 (januari 2012)
Nieuwsbrief 24 (februari 2012)
Nieuwsbrief 25 (maart 2012)
Nieuwsbrief 26 (april 2012)
Nieuwsbrief 27 (mei 2012)
Nieuwsbrief 28 (juni 2012)
(Zomerpauze)
Nieuwsbrief 29 (september 2012)
Nieuwsbrief 30(oktober 2012)
Nieuwsbrief 31 (november 2012)
Nieuwsbrief
32
(december
inschrijvingsdecreet)

2012,

speciale

thema-editie:

nieuwe
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De nieuwsbrieven kunnen altijd opnieuw aangevraagd worden.
Tussendoor krijgen de leden nieuwsflitsen (voor kleinere aankondigingen die qua deadline
niet kunnen wachten op de nieuwsbrieven). In 2012 ging het om 8 nieuwsflitsen voor alle
contactpersonen, aangevuld met enkele regiospecifieke nieuwsflitsen.

2.4 Cel Ouderbetrokkenheid (COB)
De Cel ouderbetrokkenheid (hierna COB genoemd) is een netoverschrijdend initiatief
waarin de drie ouderkoepels (GO! ouders, KOOGO en VCOV) gezamenlijk enkele
opdrachten aanpakken, die geformuleerd staan in het door het departement van Onderwijs
en Vorming opgestelde actieplan voor de COB. Het departement Onderwijs en Vorming
draagt deze netoverschrijdende aanpak een warm hart toe. Al sinds 2010 is GO! ouders de
trekker van de COB. Wij leveren ondertussen al drie jaar de voorzitter (Veerle Vyverman),
die het actieplan en het werkschema van de COB opstelt. De voorzitter rapporteert ook
samen met de verantwoordelijken van de drie ouderkoepels over de werking van de COB
aan het departement Onderwijs en Vorming. Samen met de voorzitter is er telkens ook één
vaste extra medewerker van GO! ouders aanwezig op de vergaderingen van de COB om de
taken van GO! ouders binnen de COB vlot en correct uit te voeren.
We geven u graag een bondig overzicht van het takenpakket van de COB in het
werkingsjaar 2012:
-

de uitwerking van een visietekst rond onthaalbeleid op school
inventarisatie van nationale en internationale initiatieven rond onthaalbeleid
de uitwerking van een vorming over schoolkeuzeprocessen
de uitwerking van een visietekst over ouderbetrokkenheid en het participatiehuis als
kijkwijzer op ouderbetrokkenheid
de organisatie van focusgroepen met ouders rond onthaalbeleid
ouders sensibiliseren over het inschrijvingsrecht: de organisatie van
netoverschrijdende infosessies
de oplijsting van bestaande initiatieven wat betreft Onderwijs en Taal voor ouders.

De COB is ook verantwoordelijk voor het project Schoolkostendagboek. Dit project is van
start gegaan in mei 2012 voor het schooljaar 2012-2013. Het departement Onderwijs en
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Vorming stelde de vraag aan de ouderkoepels om netoverschrijdend ouders te bevragen
over de schoolkosten die ze in één schooljaar maken. De COB heeft die taak op zich
genomen. De COB maakte hieromtrent een boomstructuur en selecteerde ouders op basis
van een aantal criteria. Via de communicatiekanalen van de ouderkoepels vonden we meer
dan 200 ouders om een heel schooljaar lang de schoolkosten bij te houden. Dit kan op
papier of elektronisch via een speciaal voor dit doel opgerichte website. Deze grootschalige
bevraging zal eindigen in juni 2013. De eerste voorlopige rapportering wordt gepland in
oktober 2013.
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3. Zorg
Dit thema is pas sinds september 2012 toegevoegd aan de werking van GO! ouders. Binnen
het thema Zorg werken wij rond buitengewoon onderwijs, leerzorg en het VN-verdrag
inzake de rechten van personen met een handicap. Daarvoor werden deze items uiteraard
ook al opgenomen, maar dit gebeurde binnen andere thema’s of ad hoc. 2012 was vooral
een startjaar waarin er expertise werd opgebouwd, zodat er in 2013 vlot rond dit thema
gewerkt kan worden. Desalniettemin werd er uiteraard al rond dit thema gewerkt. We
lijsten graag onze acties rond het thema Zorg voor u op:
-

-

-

	
  

deelname aan periodieke vergaderingen van de werkgroep Leerlingenvervoer
buitengewoon onderwijs, georganiseerd door de afdeling leerlingenvervoer van het
departement Onderwijs en Vorming. GO! ouders heeft samen met
vertegenwoordigers van de andere ouderkoepels de drempels van ouders wat
betreft het leerlingenvervoer opgelijst;
in elke nieuwsbrief bericht GO! ouders over een item dat past binnen het thema
Zorg. Onder meer inclusie en GON/ION kwamen aan bod;
GO! ouders werkte mee aan een studiedag van de pedagogische begeleidingsdienst
van het GO! om scholen te sensibiliseren voor sticordimaatregelen;
bevraging van scholen in het buitengewoon onderwijs: Welke drempels ondervinden
zij om ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie te verhogen? Deze bevraging werd
afgetoetst bij de verantwoordelijken buitengewoon onderwijs van de pedagogische
begeleidingsdienst van het GO! ;
start visieontwikkeling Zorg. De finale visietekst wordt verwacht in 2013;
start begeleidingstraject Opstarten van een ouderwerking in het buitengewoon
onderwijs.
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4. Welzijn
Het thema Welzijn is het kleinste thema van GO! ouders. Het bundelt enkele werkgroepen
en overlegplatformen die vooral handelen over het welzijn van het kind. GO! ouders neemt
deel aan deze vergaderingen en initiatieven vanuit de insteek Wat kan een ouderwerking
betekenen voor het welzijn van het kind op school?
-

-

-

-

	
  

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur Tegen Pesten. Dit platform brengt alle actoren uit
het veld samen die willen werken rond anti-pestprogramma’s. GO! ouders neemt
deel aan de tweemaandelijkse vergaderingen, informeert ouders en ouderwerkingen
over de acties van het netwerk en ondersteunde in 2012 het project Pesten stopt
niet aan de schoolpoort.
GO! ouders ondertekende de Gemeenschappelijke verklaring over een beleid met
betrekking tot gender en seksuele geaardheid in het onderwijs. GO! ouders schreef
volgende tekst, in samenwerking met KOOGO en VCOV: Het is van belang dat alle
actoren die aanwezig zijn op een school, evenwaardig behandeld worden. Leerlingen,
leden van het schoolteam en ook ouders moeten kunnen participeren aan het
schoolgebeuren zonder zich geremd te voelen omwille van hun identiteit of
persoonlijkheid. Vanuit een wederzijds respect voor ieders professionaliteit en vanuit
hun opvoedkundig partnerschap, moeten ouders en leden van het schoolteam elkaar
goed aanvoelen ongeacht gender of geaardheid. Wanneer men wordt gerespecteerd
en aanvaard, is de drempel lager om echt betrokken te zijn bij de school. Zo kan iedere
ouder samen met zijn of haar kind optimaal de kansen benutten die hen worden
aangereikt. Dat is de reden waarom wij vanuit de ouderkoepels deze
engagementsverklaring onderschrijven.
GO! ouders ondertekende ook de Engagementsverklaring ter bescherming van de
seksuele integriteit van de minderjarige in het onderwijs, op vraag van het
departement Onderwijs en Vorming. In navolging daarvan nemen wij ook deel aan
de opvolgingsgroep van deze engagementsverklaring en bieden we onze leden in dit
kader een navorming aan in samenwerking met onze partner Jeugd en seksualiteit
vzw.
GO! ouders nam ook deel aan de stuurgroep Gezondheid binnen het GO!
In elke nieuwsbrief verschijnt een artikel gerelateerd aan het thema Welbevinden.
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5. Diversiteit en Taal
Diversiteit en Taal omvat zowel de werking van de begeleider diversiteit als alle initiatieven
van GO! ouders wat betreft dit thema. Naast het thema Algemene begeleiding en
ondersteuning was Diversiteit en Taal een belangrijke speerpunt van de werking van GO!
ouders in 2012. We hebben, zowel koepelgebonden als netoverschrijdend, sterk ingezet om
doelgroepouders te betrekken bij de focusgroepen, onderzoeken en de ouderwerking op
school zelf. Deze inspanningen trekken we door in 2013.
Niet alleen werken met en rond doelgroepouders, maar ook communiceren en informeren
over het inschrijvingsdecreet is een belangrijk item in dit thema. Het nieuwe
inschrijvingsdecreet geldt vanaf de start van de inschrijvingen voor het schooljaar 20132014. Het was dus belangrijk dat we onze ouders al voldoende informatie verstrekten in
het najaar van 2012. Deze taak werd enerzijds opgenomen door de begeleider diversiteit in
samenwerking met de LOP’s en anderzijds binnen de netoverschrijdende samenwerking van
de COB.
Verder hebben we uiteraard ook initiatieven genomen rond taal en blijft de LOP-werking
met de ondersteuning van de LOP-ouders een prioriteit voor onze begeleider diversiteit.
Concreet vertaalde zich dit in 2012 in volgende acties:
-

	
  

de ontwikkeling van een visietekst Diversiteit met een daaraan gekoppeld actieplan;
in de nieuwsbrief werd er telkens gecommuniceerd rond een bepaald item van het
thema Diversiteit en Taal;
de uitwerking van een presentatie rond het nieuwe inschrijvingsdecreet en de
presentatie daarvan aan scholen, externe partners en geïnteresseerde
ouderwerkingen;
de uitwerking van een themanieuwsbrief rond het nieuwe inschrijvingsdecreet;
een ouderblik met als thema schriftelijke communicatie met anderstalige ouders;
samenwerkingen opzetten met partnerorganisaties:
o Citizenne: organisatie die sociale samenhang in Brussel wil bevorderen, ook
op school;
o Changemakers: project van het Minderhedenforum om de stem van mensen
met een andere etnisch-culturele achtergrond in tal van advies– en
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-

	
  

participatieorganen te verhogen, ook in het onderwijs, bijvoorbeeld de
schoolraad of ouderraad;
o Samenlevingsopbouw;
o Code*: Expertisecentrum meertalig opvoeden Lessius hogeschool;
o Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen;
o De Foyer: Integratiecentrum Brussel;
o het Huis van Nederlands;
o het steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent);
o Provinciaal integratiecentrum Limburg en Vlaams-Brabant;
o Kruispunt migratie-integratie.
de navorming Omgaan met ouders wordt aangeboden met een addendum over
anderstaligheid;
in de update van onze handleiding voor startende ouderwerkingen, ouderwerking
voor dummies, werden verschillende aspecten van diversiteit geïntegreerd;
er wordt een specifiek begeleidingstraject diversiteit ontwikkeld, dat zal
gefinaliseerd worden in 2013;
het win-winspel (dat handelt over de Engagementsverklaring) werd aangeboden;
samen met AOC (Agentschap voor Onderwijscommunicatie) werd er een
communicatiestrategie vastgelegd om ouders te informeren over het nieuwe
inschrijvingsdecreet;
een samenwerking met LOP’s en hun deskundigen om het nieuwe
inschrijvingsdecreet zo duidelijk mogelijk te maken naar de ouders;
er werden vormingen over school- en studiekeuzeprocessen aangeboden;
de ouders die in de vergaderingen van diverse LOP’s zetelen, werden naar best
vermogen ondersteund;
er werd actief gezocht naar nieuwe LOP-ouders;
de organisatie van een WOL (Werkgroep-ouders-LOP) waar ouders die niet kunnen
zetelen in de LOP-vergaderingen (wegens familiale of werkverplichtingen) hun input
kunnen geven over LOP-materies aan de begeleider diversiteit.
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6. Coördinatie
Dit thema bevat de dagdagelijkse werking van GO! ouders en enkele onderwerpen die we
daaraan kunnen koppelen zoals de professionalisering van het team, standpuntbepaling,
samenwerking met externe partners en vertegenwoordiging van ouders en ouderwerkingen
binnen het GO! en de VLOR.

6.1 Dagdagelijkse werking
Om de communicatie en samenwerking tussen de leden van het team van GO! ouders te
bevorderen, werd in 2012 wekelijks een teamvergadering georganiseerd. Naast
onderwerpen die belangrijk zijn voor het algemeen belang van de organisatie, kon iedere
medewerker in deze vergadering terugkoppelen over zijn successen, kansen en/of drempels
die men ondervond tijdens de uitvoering van zijn/haar taken.
Daarnaast stelde iedere medewerker zijn persoonlijk actieplan op, gebaseerd op het
algemeen actieplan 2012 van GO! ouders. Zo kon men makkelijk zelf opmerken waar er
vooruitgang werd geboekt of waar men nog werkpunten had.
De coördinator is verantwoordelijk voor de vlotte uitvoering van de inhoudelijke thema’s
en voor de dagdagelijkse werking. Hij stond ook in 2012 in voor:
-

	
  

de voorbereiding van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van GO!
ouders in samenwerking met de voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur;
de voorbereiding van en deelname aan de stuurgroep ouderkoepelverenigingen van
het departement Onderwijs en Vorming;
het bewaken van de algemene visie van GO! ouders;
de financiële aspecten die specifiek deel uitmaken van zijn opdracht;
de afstemming van de verschillende thema’s op elkaar en op de
beheersovereenkomst 2012-2014;
het oplossen van interne werkpunten;
de vertegenwoordiging van de organisatie.
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6.2 Vertegenwoordiging van ouders
Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)
GO! ouders nam zijn vertegenwoordiging op in de Vlaamse Onderwijsraad in de Algemene
Raad.
GO! ouders zetelt in de Raad Secundair Onderwijs en in de Werkgroep hervorming SO.
Daarnaast nam GO! ouders de volgende werk- en denkgroepen op:
-

Commissie diversiteit en gelijke onderwijskansen
Commissie Internationaal onderwijs- en vormingsbeleid
Commissie gezondheidsbevordering
Coördinatiegroep begeleiders diversiteit
Werkgroep Leerlingen en ouderssensibilisatie op school
Werkgroep Participatie op school
Werkgroep Integratie ICT in het onderwijs
Werkgroep Onderwijsdecreet XXII
Werkgroep Beleidsbrief 2012-2013
Werkgroep Dringende en andere maatregelen voor leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften

Vlaams Ouderplatform (VLOP)
Het Vlaams Ouderplatform verenigt de leidinggevenden van de drie ouderkoepels in
Vlaanderen. De coördinator van GO! ouders was telkens aanwezig op dit netoverschrijdend
overleg.

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Een afgevaardigde van GO! ouders zetelt in de werkgroep onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

	
  

	
  

20	
  

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Overheid
-

GO! Werkgroep PPGO! Waardenboek
GO! Stuurgroep Gezondheidsbeleid
GO! Werkgroep Sociale mix
GO! Werkgroep Maximumfactuur
GO! 1010: Deelname en medewerking discussiesessies
GO! Hoofdredactie publicatiefonds
GO! PBD en Nascholing: Medewerking studiedag over sticordimaatregelen

6.3 Uitbouwen van een eigen netwerk
In 2012 hebben de medewerkers van GO! ouders actief contact gehad met externe partners
om onze expertise te delen of om samenwerkingsverbanden op te zetten.
-

resonantiegroep lerarenopleiding basisonderwijs Hogeschool Gent
gastcollege lerarenopleiding XiOS-hogeschool
denktank Media als cement in de relatie gezin-school
internationale contactdag “Brede scholen” door het GO! en VLEVA
denktank Klasse
CLB GO! Gent en Brasschaat
overleg met prof. dr. Patrick Loobuyck over LEF (Levensbeschouwing, Ethiek,
Burgereducatie en Filosofie)
deelname aan het Validiv-overleg (Valorising Linguistic Diversity in Multiple
Contexts of Primary Education)
deelname aan Flanders Synergy: Overleg rond onderwijsinnovatie
deelname en medewerking aan Studiedag Vlaamse Onderwijsraad omtrent de
relatie gezin-school.

(De contacten specifiek per thema zijn hier niet opgenomen.)
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6.4 Standpuntbepaling
In 2012 heeft de Raad van Bestuur van GO! ouders, met input van de medewerkers van de
organisatie, twee standpunten ingenomen:
-

standpuntbepaling Spijbelen
standpuntbepaling Digitalisering in het onderwijs

Andere thema’s zullen verder besproken worden in 2013.

6.5 Professionalisering
De medewerkers van GO! ouders hebben in 2012 volgende studiedagen en vormingen
gevolgd:
-

	
  

	
  

pedagogische studiedag rond communiceren met Frederic Imbo
studiedag communiceren met ouders georganiseerd door het onderwijsbedrijf Stad
Antwerpen
bijscholing inschrijvingsrecht
seminarie Diversiteit in de grootstad
VLOR-studiedag GOK en gezondheid
VLOR-studiedag ‘Gezin en school. Samen opvoeden in verschil’
workshop De rol van ouders in een zwarte school
trefdag ouderbetrokkenheid Mechelen
info-avond vzw Sprankel Leerstoornissen in een notendop
seminarie Onderwijs en Gender van het departement Onderwijs en Vorming
studiedag Kleuren binnen lijntjes van de Plantijn Hogeschool Antwerpen
lezing Neurowetenschappen en het puberbrein georganiseerd door KA Deinze

