Ouderparticipatie

Wij doen mee!!!
Ouderbetrokkenheid is voor elke onderwijsinstelling een belangrijk
gegeven, maar voor onze school nog van groter belang. Ouders
zijn voor De Mijlpaal belangrijke partners om samen school te maken.
Samen op zoek gaan naar manieren om onze kinderen te begeleiden
naar volwassenheid, naar een mooie toekomst in een alsmaar sneller
veranderende samenleving.
Leerplannen, leerplandoelen en eindtermen wijzen inhoudelijk de
weg en worden door de wetgever bepaald. Maar de wijze waarop
we met die inhoud omspringen kan de school grotendeels zelf
bepalen.
Daarom is het van belang dat ouders zich engageren om samen met
het schoolteam aan de weg te bouwen. Is het een aarden weg, een
asfalt- of betonweg, een weg van kasseien, … het maakt niet uit. Als
de weg maar naar hetzelfde doel leidt.
Elk kind is uniek, dus zijn onze ouders dat ook. Elke ouder met zijn/haar
eigen talenten kan een inbreng hebben in onze school en een grote
meerwaarde betekenen in het aanleggen van de weg. De school heeft
iedereen nodig. Ouders, grootouders, ooms, tantes, vrienden,…

klasouder
Als klasouder ben je nauw betrokken bij zowel de ouders
van de klas als de juf. Je bent de spreekbuis van en maakt
de verbinding tussen beide partijen. Het biedt de
mogelijkheid om op soms korte termijn dingetjes te
regelen, zoals vervoer voor uitstapjes, maar ook om
onduidelijkheden op te lossen aangaande de
klaswerking.
“Ik vind het belangrijk om ouders die misschien minder
betrokken zijn bij de school zowel te informeren alsook
proberen enthousiast te maken om misschien ook eens
plaats te nemen in een van de werkgroepen, of om eens
mee te gaan op een uitstap. De bedoeling is toch dat wij
als Mijlpaal een soort van grote familie proberen te zijn,
waar ouders zowel als kinderen samen de school maken,
samen de schouders onder de Mijlpaal zetten en er zo voor
te zorgen dat de kinderen een ongelofelijke ﬁjne schooltijd
hebben.”
~ Edwin, papa Mick (3de leerjaar) en Billie (1ste leerjaar)

In de klas

leesouder
Wat is het spannend wanneer het leesavontuur begint!
Als leesouder begeleid je één maal per week kinderen bij
hun eerste stapjes in letterland. Enkel voor ouders van
het eerste en tweede leerjaar.
“Ik vind het belangrijk dat de basis van het lezen met de
kinderen goed wordt opgevolgd. De juf kan niet overal
tegelijk zijn dus ik draag hierin graag mijn steentje bij.”
~ Annemie, mama van Jana (3de leerjaar),
Bo (6de leerjaar) en Rune

zwemouder
De kleuters gaan enkele malen per jaar zwemmen. Als
zwemouder rijd je mee, help je de kleuters uit- en
aankleden, en duik je mee het zwembad in.
“‘Als een vis in het water’ is een zegswijze die bij mijn eigen
kinderen past. Dit wil ik alle kinderen laten ervaren.
Zwemmomenten zijn er vanaf de instapklas, maar de juﬀen
kunnen dit niet alleen. Het vervoer, aan- en uitkleden,
bandjes aandoen en met ze spelen in het water,
Achteraf boterhammetjes eten in het park hoort er
ook bij. En... de rit naar school terug gebeurt meestal
in volledige stilte…”
~ Lies, mama van Maren (1ste leerjaar)
en Fran (4de leerjaar)

In de klas

klusouder
Ben jij een handige Harry, een manusje van alles? Kan jij
gemakkelijk een poppenkast timmeren, het lek in de
zandbak dichten of muren plamuren? Klusjes zijn vooral
voor de klas, maar ook wel eens voor de school.
“Klusouder zijn zie ik als een win win situatie.
Ook al is het vaak moeilijk om er tijd voor te
maken, na de klus heb ik steeds een goed gevoel.
Winst voor je kind, winst voor onze school en
winst voor jezelf. Zelf werk ik het liefst met hout,
bv kader maken, rekje herstellen, iets boren met de
kinderen... De juﬀen kunnen regelmatig wel een
helpende hand gebruiken: doen zou ik zeggen!”
~ Brecht, papa van Jérôme (6de leerjaar)
en Isa (3de leerjaar)

In de klas

uitstapouder
Je kan je in de week makkelijk vrijmaken en je beschikt
over een auto? Dan ben jij onze M/V! Als Freinetschool
is levend leren essentieel, en daarom trekken we er
regelmatig op uit.
“Een uitstap van de Mijlpaal is altijd speciaal. Het is zo mooi
om te zien hoe zowel de kinderen als de juﬀen ervan genieten
om samen op stap te gaan, grenzen te verleggen en nieuwe
dingen te ontdekken. Het geeft mij voldoening om mijn
steentje bij te dragen door de kinderen te brengen en
te halen en de juﬀen te ondersteunen tijdens de trip.”
~ Liesbeth, mama van Ella (3de leerjaar) en
Lou (kleuters)

verdere klasengagementen
-

Tafelouder (= inoefenen van de tafels)
Klasatelierouder (= zoals de atelierouders, zie
schoolengagementen, maar dan binnen de klas van je
kind)
Moestuinouder
Bib-ouder (= boekjes uitzoeken in de bibliotheek
op vraag van de leerkracht)
Knutsel- en/of techniekouder
…

In de klas

Domeinouder
Op het domein van De Mijlpaal zijn natuur en
natuurbeleving altijd een belangrijk onderdeel geweest
van de leer- en speelervaring van de kinderen. De
klasoverschrijdende onderdelen hiervan werden al die
jaren aangelegd en/of onderhouden door een groot
aantal vrijwilligers. Zo danken wij o.a. de zittribune, de
Finse piste, de holle weg en onlangs nog de speelheuvel
aan de inzet van de vele vrijwillige ouders en
leerkrachten. Maar zoveel biodiversiteit en speelgroen
vraagt ook om liefdevol en regelmatig onderhoud.

“Enkele jaren geleden ben ik begonnen mee te vergaderen en
te klussen. Zo kon ik de school, zijn ouders en leerkrachten
beter leren kennen en tegelijk mijn hobby uitoefenen. Plots
kwamen er allerlei redenen bij: de sfeer op de klusdagen, de
voldoening uit de vooruitgang die werd geboekt, de kennis
die ik opdeed over de schoolomgeving van mijn dochter, en
de ﬂexibiliteit om dan eens een hele of halve zaterdag mee
te werken, of dan een uurtje of twee in de week. Elk
schooljaar echter verlaten samen met de zesdejaars ook vele
ouders de school. Er is zeker plaats voor nieuw bloed en
nieuwe ideeën bij de werkgroep domein. Welkom !”
~ Petra, mama van Althéa (oud-leerling)

Werkgroepen

Bib-ouder
Vorig schooljaar hebben we als werkgroep Bibliotheek
ervoor gezorgd dat onze school beschikt over een
prachtige bibliotheek waar de kinderen met een boek
rust kunnen vinden in een knus hoekje, waar ze
informatie kunnen vinden voor al hun projecten en waar
zelfs de allerkleinsten zelf op ontdekking kunnen gaan
tussen de boeken. Als werkgroep zorgen we ervoor:
- dat er regelmatig nieuwe boeken worden aangeboden
- dat het uitleensysteem up to date blijft
- dat er elke maand een nieuw boekenthema is
- dat de teruggebrachte boeken weer netjes in het rek
komen te staan
Voel je je geroepen om mee hier je schouders onder te
zetten, kom dan zeker eens een kijkje nemen in onze
toﬀe werkgroep!
“Ik zet me graag in voor deze werkgroep omdat ik vind dat elk
kind in school een rustige plek moet hebben waar het even
kan ontspannen of gewoon zijn wereld kan verrijken door in
boeken te neuzen.”
~ Katja, mama van Minne (5de leerjaar) en
Sander (oud-leerling)

Werkgroepen

feestouder
Werkgroep Feesten organiseert enkele evenementen per
jaar, met als voornaamste de Mijlparty en het
schoolfeest. Hiervoor zijn heel wat helpende handen
nodig. We zoeken organisatie-talent, decohelden,
keukenprins(ess)en, en een ploeg feestneuzen voor toog,
afwas, kassa, …
“Het deco-team zorgt ervoor dat bij elk evenement de ruimte
is aangekleed en versierd. Jaarlijks zijn er op de Mijlpaal twee
grote feesten: de Mijlparty en het schoolfeest. Wij zorgen
dat tafels en stoelen klaar staan, dat er versiering ophangt,
dat er bestelbonnetjes zijn voor spijs en drank, dat er is
aangeduid waar de toiletten zijn, … De decoratie is telkens in
het thema van het feest. Hiervoor hebben wij vele helpende
handen nodig: creatieve geesten, handige mensen die graag
knutselen en mensen die een dag, een halve dag of enkele
uurtjes de tijd hebben om tafels en stoelen klaar te zetten en
decoratie op te hangen. De voldoening op de gezichtjes
van de kinderen is onze beloning!”
~ Cindy, mama van Rune (4de leerjaar)

Werkgroepen

feestouder
“Jaren heb ik meegeholpen als vrijwilliger tijdens matchen,
eetfestijnen en barbecues van de handbalclub van mijn
zonen. Het is met veel plezier dat ik mij nu inzet voor de
school van mijn kleinkinderen. Zo leer ik meer over de
schoolwerking en de andere (groot)ouders, en dat terwijl ik
doe wat ik graag doe. Het initiatief moet volledig van de
ouders komen. Goeie ‘trekkers‘ en teamwork zijn daarvoor
noodzakelijk. Ik heb hierin mijn draai gevonden en weet waar
ik het best mee kan helpen. De sfeer tijdens feesten is altijd
ﬁjn en de kinderen genieten...”
~ Jacky, opa van Annabel (2de leerjaar) en
Wannes (1ste kleuterklas)

“Het is voor mij niet altijd evident om me vrij te maken tijdens
de schooluren. Feesten zijn voor mij dus de ideale gelegenheid
om een steentje bij te dragen. Iedereen passeert wel eens
langs de toog... een blij weerzien met oude bekenden en het
leren kennen van nieuwe gezichten is altijd leuk.
Bovendien is de sfeer er steeds top!”
~ Deeg, papa van Niyah (oud-leerling)

Werkgroepen

Freinetouder
Als lid van de werkgroep Freinet houd je je bezig met een
verdere verdieping in de Freinetwerking van de Mijlpaal.
De werkgroep is in 2019 opgericht en komt gemiddeld
eens per maand samen. Onderwerpen die bij onze
samenkomsten besproken worden zijn onder meer:
- Enquête Freinet en ouderparticipatie
- Website mijlpaal, structuur en inhoud
- Opvolging inspectierapportage(s)
Kortom als je ook graag een deskundoloog wil worden op
het gebied van “Freinet”, meld je dan gerust aan.
“Ik vind het bijzonder interessant om mij meer te verdiepen in
de achtergronden van Freinet, en ook de Freinet-werking op
onze school. En het allerleukste is nog wel, dat je dit in een
groep doet, en zo ook je ervaringen kunt delen.”
~ Gerard, papa van Aaf (3de leerjaar)

Werkgroepen

ICT-ouder
"De digitale wereld is de toekomst". Wij en onze
Mijlpaalkinderen staan met beide voeten in de wereld
van ICT. De voorgaande jaren heeft de school al heel wat
geïnvesteerd, maar wij willen nog meer realiseren. Om
dit te kunnen zijn speciﬁeke kennis en vaardigheden
nodig. Zijn er ouders of andere familieleden die hun
ICT-kennis en vaardigheden met ons willen delen? Laat
het dan zeker weten.

Promo-ouder
We mogen best trots zijn op onze mooie en warme
school! En dat mag iedereen weten. Heb jij promo-talent
of misschien wel ervaring met PR? Dan ben jij de
geknipte ouder om onze school en haar boeiende
werking onder de aandacht te brengen in Tongeren en
de wijde wereld. Promo-ouders zorgen ook voor het
promoten van de school onder mogelijke nieuwe ouders.

Pleinouder
We willen graag het ochtend- en het avondtoezicht op
de Mijlpaal uitbreiden. Een pleinouder kan zich tussen
8u en 8u25 of tussen 15u50 en 16u15 vrijmaken en
toezicht houden op de speelplaats. Ook grootouders,
tantes, nonkels,... mogen zich engageren.

Toekomstige

Werkgroepen

Foto-ouder
Speciale momenten vragen om een echte fotograaf. De
foto-ouders beschikken over het betere materiaal en
kunnen zich vrijmaken tijdens de schoolevenementen om
ze op beeld vast te leggen. Ook andere bijzondere
gelegenheden, of gewoon een te gekke klasfoto kunnen
bij de opdracht horen.
“Mijn fototoestel heb ik (bijna) altijd bij de
hand. Zowel kleine als grote momenten leg ik
graag vast. Het is ﬁjn om die kennis en passie te gebruiken om
onze school en kinderen mooi in beeld te brengen. Bij een
fotoreeks op dezelfde locatie zie je ook de evolutie van
bv. de speelheuvel, of het domein dat na een grondige
opfrisbeurt weer een nieuwe look krijgt. Het geeft me enorm
veel voldoening om die foto's te maken en daardoor ook een
handje te helpen binnen de Mijlpaal”
~ Niels, papa van Fran (4de leerjaar)
en Maren (1ste leerjaar)

Voor de school

Atelierouder
Één donderdag van de maand werken de
kinderen klasoverschrijdend tijdens ateliers. Creatieve,
muzikale, sportieve, … ouders die een boeiend atelier in
elkaar kunnen boksen zijn welkom om de talenten van
de juﬀen aan te vullen.
“Ik vind het ﬁjn om als ouder iets te mogen (mee)doen op
school. Je eigen kinderen zijn dan heel ﬁer dat hun mama op
school komt (tot een bepaalde leeftijd althans). Zelf vind ik
het leuk om je eigen kinderen te zien in hun school-omgeving
en om hun vrienden te leren kennen. Zo kende ik altijd alle
kinderen uit de klas van mijn kinderen, en zij mij. Atelier vind
ik heel bijzonder omdat je ook kinderen van andere klassen
leert kennen en het is mooi om te zien hoe de grotere voor de
kleintjes zorgen en hoe dankbaar en enthousiast de kinderen
zijn voor de yogales.”
~ Marijke, mama van Merlijn (5de leerjaar),
atelier: yoga

Voor de school

Soepouder
In de wintermaanden januari en februari krijgen de
kinderen één maal per week een kop soep bij de lunch.
Als soepouder warm en bedeel je de soep.
“Afgelopen jaar heb ik een aantal keren met plezier geholpen
op school, onder andere bij de soepbedeling. Het is heerlijk
om de kinderen bezig te zien en het geeft een goed gevoel
dat ik door deze kleine momenten vrij te maken een bijdrage
kan leveren. En wat is er nu mooier dan al die lachende
gezichten die je ervoor terug krijgt!”
~ Pauline, oma van Maxim (5de leerjaar),
Axel (4de leerjaar) en Lou (kleuters)

Voor de school

En verder…
Naast de vermelde, welomlijnde taken, zijn er nog andere
momenten om je in te zetten voor De Mijlpaal. Zo
organiseren we sinds twee jaar Petit Cafés, waarbij de
kinderen en ouders van één graad een leuke avond ineen
steken voor de hele school. Maar misschien heeft de juf ook
eens iemand nodig met jouw speciﬁeke talent, er is het
letterfeest van het eerste leerjaar, het kerstontbijt,
kampouders, … Deze losse engagementen zijn niet
opgenomen in deze brochure, maar we hopen dat we hierbij
evenzeer op je enthousiasme kunnen rekenen.

