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	Ruimte voor titel: Barometer - bespreking team
	Doelen: - Leerkrachten staan open voor de mening van ouders. - Leerkrachten durven zeggen hoe ze de samenwerking met de ouders ervaren. - Leerkrachten wisselen meningen uit met collega's. - Leerkrachten doen voorstellen om de samenwerking te verbeteren.                                                                                                                              BRUGFIGUREN SECUNDAIR 
	Verloop: Zie website Onderwijscentrum Gent voor meer info over de tool barometer partnerschap school-gezin- Je bereidt de terugkoppeling voor, bv. in het kernteam of GOK-team. - De terugkoppeling van de resultaten gebeurt tijdens een personeelsvergadering. Daar worden acties gekozen en geconcretiseerd.- Je kan bij de terugkoppeling kiezen voor verschillende formats of voor een combinatie van een of meerdere formats.- Stuur de resultaten ter voorbereiding door naar de teamleden of leg ze in een bundel in de leraarskamer. Schat op voorhand wel goed in hoe gevoelig bepaalde onderwerpen zijn, zeker wanneer er gewerkt wordt met schooleigen en/of open vragen.- Je kan de resultaten ook samenvatten.- Op de teamvergadering kan je:     * de resultaten (of een samenvatting daarvan) nog eens kort voorstellen aan het team. Het team kan vervolgens aan de slag gaan met deze  resultaten om prioriteiten te bepalen en/of dieper in te zoomen op bepaalde thema's.      * een aantal welgekozen thema's voorleggen, die op voorhand werden bepaald binnen het kernteam. Bij voorkeur zijn dit thema's waarbij de leerkrachten rechtstreeks zijn betrokken en waarop zij dus ook invloed hebben, bijvoorbeeld informatie over de klaswerking.- Laat vervolgens de teamleden brainstormen over deze thema's en leg de resultaten aan elkaar voor. Kies bewust voor een bepaalde groepssamenstelling, zodat je een maximale uitwisseling bekomt. Je kan verschillende methodieken inzetten: de placemat-methode, een praatcafé met thematafels en een gastheer per tafel, de cirkeltechniek (`Wat hebben we al en waar willen we naartoe?'), een plenaire mentimeter rond stellingen gevolgd door een bespreking in kleinere groep, …- Tenslotte kan het team kiezen of stemmen voor de ideeën waarmee het verder aan de slag wil. Kies uit deze ideeën enkele prioritaire actiepunten, zodat het traject behapbaar blijft. Dit traject kan dan opgevolgd worden door het GOK- of kernteam of de werkgroep rond het partnerschap school-gezin.
	Partners: (Deel)team en directie, coach brugfiguur.
	Tips en aandachtspunten: Trek hier voldoende tijd voor uit.
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