Sint-Niklaas, 31 maart 2017
Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Graag nodigen wij U uit op onze derde vergadering van het oudercomité van het schooljaar 2016-2017.
Deze vergadering gaat door op dinsdag 18 april 2017 in de mediaklas.
Deze klas bevindt zich op de derde verdieping naast de Anton van Wilderode zaal. Er is parkeergelegenheid
op de binnenplaats van de school via de ingang in de Van Britsomstraat (ingang lagere school).
Aanvang: 20u00 stipt. – Einde: 22u00 stipt
Agenda:

▪
▪
▪
▪
▪
▪



▪

Verwelkoming
Bezinningsmoment
Goedkeuring verslag vorige vergadering
Financieel verslag en kwijting van de penningmeester.
Ronde van de tafel
‘Hechting’
Dit schooljaar willen we als oudercomité een stapje verdergaan en onze inbreng in het
opvoedingsproject verder verdiepen. Heel concreet gaan we tijdens elke OC-vergadering
reflecteren over één bepaald begrip of gedachte uit de visietekst van de school. Deze
vergadering willen we samen reflecteren over het thema ‘Hechting’. Het is de bedoeling dat we
thuis over dit thema met onze kinderen spreken en op de vergadering van gedachten wisselen
over de sterke en mogelijke verbeteringspunten van de school op dit vlak. We rekenen erop dat
iedereen zich voorbereid op basis van de voorbereidende vragenlijst, die u in bijlage vindt.
Infoavond georganiseerd door het OC: Koen Baeten op 25 april
Varia/Praktische regelingen voor de komende activiteiten.
o Onze bijdrage op de Opendeur
o Verkiezing nieuw bestuur – oproep kandidaturen.
o Volgend schooljaar:
▪ Ronde tafel voor voorstellen thema’s, aandachtsgebieden, …
▪ Werving nieuwe leden
o Data volgende OC-vergaderingen en etentje

Indien u bijkomende agendapunten heeft, gelieve deze te mailen naar sjksoc@gmail.com en dit ten laatste
tegen 17 april 2017.
We hopen u op deze avond te mogen verwelkomen. Verontschuldigingen graag vooraf mailen naar
sjksoc@gmail.com a.u.b.
Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur,
Anja Ysebaert
Secretaris

Marc De Vleeschhauwer
Voorzitter

Bijlage: “Hechting”, inleiding Dirk De Wachter en voorbereidende reflecties over het thema (laatste
bladzijde).

Inleiding:
Zoals aangekondigd, is het thema ‘Hechting’.
De intro wordt gegeven door Dirk De Wachter :
“Ik zie in de samenleving van nu zes grote fenomenen die van jongeren in 2020 andere mensen zullen
maken”, zegt psychiater en KUL-professor Dirk De Wachter: “verbrokkeling, vervlakking, minder
hechting, woordarmoede, existentiële twijfel en het gebrek aan stilte. Dat klinkt allemaal negatief, maar zo
bedoel ik het niet. Elk fenomeen biedt ook kansen. Jongeren moeten recht trekken wat volwassenen krom
hebben doen groeien.”
1. Verbrokkeling - “Dat jongeren cynisch doen, vind ik oké”
“Jongeren leven in een verbrokkelde samenleving. Dat is begonnen in de jaren zestig en je merkt het op
allerlei vlakken. Jongeren krijgen veel te horen en te zien, van overal, maar die input is heel verscheiden,
heel multicultureel, op informatief vlak heel breed. Als ze gaan studeren, moeten ze zich steeds meer
specialiseren. En als ze studeren, komen ze voortdurend in nieuwe groepen of verschillende pedagogische
visies terecht. Het klassieke gezin, dat bestaat ook niet meer. Het heeft plaats gemaakt voor verschillende
varianten. Het politieke landschap dan. Dat is de voorbije decennia uit elkaar gevallen. En ga zo maar door.
Als gevolg hiervan hebben jongeren tal van keuzes te maken en er is veel verwarring. De uitdaging van de
toekomst is eenheid vinden. In die zin vind ik het wel goed dat scholen de jongste jaren opnieuw sterker een
profiel kiezen. Leraren worden nog belangrijker dan ze al waren.”

2. Vervlakking – “De spirituele dimensie vermindert en dat willen jongeren niet”
“Alles verwetenschappelijkt. Tegelijk vermindert daardoor de spirituele dimensie en dat is een probleem, ook
bij jongeren. Nochtans hebben zij een heel sterke behoefte aan zingeving. Maar te gemakkelijk wordt
zingeving gekoppeld aan oppervlakkigheden op school, op het werk, in het hele leven. De commercie
schreeuwt onze zingeving plat. Het zijn de volwassenen van nu die voor het maatschappelijke deficit
verantwoordelijk zijn. Zij hangen jongeren op aan het model van oppervlakkigheden. Dat doen ze doordat ze
zelf materieel succes hebben geboekt en dat wordt dan de norm. De media en de commercie creëren
daarbovenop ideaalbeelden, bijvoorbeeld de nerd, de beauty… Het komt erop aan dat kinderen en jongeren
inzien dat dit niet evident is. Vooral de ouders moeten hen die boodschap meegeven, en dan pas de school.”

3. Hechting – “Relaties moeten vooral leuk zijn”
“Dit is voor mij het cruciale thema voor de volgende generatie. Hechting is de achterkant van de zestigers,
maar het is ontaard in een egocentrisch vrijheidsidee. Het main stream gezin en de main stream levensloop
overheersen niet langer in de westerse maatschappij. Dat zou geen probleem mogen zijn, maar tussen
ouders en kinderen liggen veel kwetsuren en dat uit zich in de hele samenleving. Voor mij zijn vaders, of
beter het gebrek daaraan, het grootste probleem. Wist je dat 30 procent van de Nederlandse vaders hun
kinderen niet meer ziet als die in een nieuwsamengesteld gezin terechtkomen? Dan stel ik me de vraag: wie
is de opvoeder in de samenleving als de vader uit beeld verdwijnt en de vaak alleenstaande moeder
overvraagd wordt?”
“Dan is er ook de ‘leuk’dwang: relaties bijvoorbeeld moeten vooral leuk zijn; dit betekent dat men voor elkaar
kiest in goede dagen maar niet langer in slechte. Het is nochtans niet slecht dat mensen zich een tijdje wat
minder goed voelen. En door samen doorheen de slechte dagen te willen gaan, versterk je wel banden. In
die zin is hechting vandaag de dag hét probleem in onze samenleving. Welke voorbeelden van hechting
krijgen jongeren vandaag?”

4. Woordarmoede – “Zonder woorden geef je een kind enkel rilatine”
“De beeldcultuur en de onelinercultuur nemen sterk toe. Ik vind dat geen goede zaak, want dat verarmt ons.
Beiden worden bovendien gebruikt als consumptiebevorderend middel. Maar met oneliners ontken je de
complexiteit van een samenleving en met louter beelden mis je nuances. De beeldcultuur staat bovendien
haaks op de abstractiemogelijkheden van taal, die ons toestaan om te reflecteren en kritisch na te denken.
Ze is vaak zwartwit: je studeert goed of niet goed. Ik heb niets tegen het tegen het gebruik van beelden op
zich, maar in beelden vind ik geen ‘verantwoordelijkheid’ terug. In dat begrip zit ‘woord’, en woord betekent
reflectie. Zonder woorden geef je aan een ADHD-kind relatine maar dan zonder verhaal, zonder
verantwoordelijkheid. De diagnose is dan geen woord maar een stigma, een afkorting. Niet toevalling
hebben we zoveel afkortingen (nld, adhd, ass) of cijfers voor symptomen. Die zorgen ervoor dat we
fenomenen of tekorten ‘ontschuldigen’: niemand neemt verantwoordelijkheid.”

5. Existentieel deficit – “Krijgen jongeren nog de kans om hun talenten te ontplooien?”
“Krijgen jongeren kansen om hun creativiteit te ontplooien? We leven in een succesmaatschappij die talent X
overdrijft en talent Y onderwaardeert. Als we niet alles inzetten op het product maar ook processen gaan
waarderen en ruimte creëren voor zelfontplooiing, dan kunnen we daar wat aan doen. Laat de dingen van
onderuit komen, laten we talenten aanwakkeren. Ik geloof absoluut in de talenten van jongeren. Er zijn
positieve signalen. Zo is er lange tijd een terugloop geweest in het aantal studenten verpleegkunde. Dit jaar
zijn er weer meer inschrijvingen, ook voor andere zorgberoepen, voor huisarts… Het beleid heeft hier ook
zijn positieve rol gespeeld.”

6. Stilte – “Laten we ook vertrouwen op de afwezigheid van woorden”
“Als we vandaag iets missen, dan is het stilte. Er is te veel getater en getoeter. Anno 2011 hoort het niet als
je zegt ‘Ik weet het niet’, want we moeten en zullen op alles een antwoord hebben. Het vergt moed en
bescheidenheid om te zeggen ‘Ik weet het niet’. Het vergt moed om te zeggen: laten we wachten en dan
samen naar oplossingen zoeken. Het is de deemoedige bescheidenheid van de boeddhist, die niettemin
kritisch naar de zaken kijkt ... Met stilte bedoel ik niet een cynische stilte of het soort stilte na de bom. Ik
bedoel daarmee: laten we de tijd nemen en niet meteen praten of handelen. Laten we ook vertrouwen op de
afwezigheid van woorden. Als een klasgenootje gestorven is, is het zinvol om even stil te zijn in de klas. Als
ouder en als leraar mogen we niet alles kunnen of willen oplossen. Voor kinderen, jongeren volstaat het
vaak dat de ouder of de leraar ‘er is’. Ook dat heeft met hechting te maken.”

Een paar kernwoorden : hechting/ elkaar steunen, ook in mindere tijden / de vaderrol / kwetsuren
tussen ouders en kinderen / voorbeeld-rol / …
 Tijdens de thema-avond zal Koen Baeten ons ook bijkomende inzichten bijbrengen, hoe wij
als ouders onze kinderen positief kunnen ondersteunen, liefdevol omringen, hechten, … en
dit ook tijdens de moeilijke puber-periode van onze kinderen.
 We willen tijdens de OC-meeting hierover reeds reflecteren, en zouden dit willen doen aan
de hand van volgende vragen.
Reflecties:

1. Herkennen we wat Dirk De Wachter schrijft in onze eigen directe omgeving ?
2. In deze context, met welke opvoedingssituaties weten we het vaakst issues of
weten we ons geen raad?
3. Welke ondersteuning geven we onze kinderen op ‘goede’ en ‘minder goede’
momenten?
Wat soort aandacht geven wij meestal aan onze kinderen (positieve of negatieve
energie/feedback) ?
Hoe groot is onze mildheid, onze wil om opnieuw te beginnen, de spons erover te
vegen ?
4. Geef ik mijn kind de kans zèlf te beslissen, zèlf uit te proberen ook al ben ik niet
akkoord met diens zienswijze ? Maw ben ik bereid hem/haar wat los te laten, zelfs
eens tegen de muur te laten lopen om hieruit de nodige levenslessen te putten?
Maw geef ik mijn kind de tijd om uit te proberen, om zoekend op weg te gaan?
5. Stellen wij ons de vragen waar sommige dingen vandaan komen (bvb
opstandigheid, …)?
Welke signalen vangen we op van onze kinderen en van anderen?
Wat doen we hier mee?
6. Welk effect heeft ons eigen gedrag op onze kinderen?
Durven we ons zelf kwetsbaar opstellen (ook tov onze kinderen)?
7. Welke goede raad kunnen we elkaar nog meegeven ?
8. Vragen, die we willen stellen aan Koen Baeten op 25/04?

