
FICHE GOOD PRACTICE
Titel

Afbeelding

Doelen



Verloop

Partners

Tips en  
aandachtspunten


	Ruimte voor titel: Infomoment begin schooljaar - infomarkt  
	Doelen: - Ouders ontmoeten andere ouders.- Ouders, leerkrachten en andere medewerkers (zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, …) krijgen de kans om elkaar ook op een informele manier te ontmoeten.- Ouders krijgen zicht op de school- en klaswerking.- Het schoolteam geeft heldere informatie op maat van de groep ouders. - De leerkracht komt tot haalbare afspraken met ouders (en leerlingen).- Leerlingen ervaren dat ouders en school op een positieve en vlotte manier met elkaar in gesprek gaan.    BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Verloop: De infomarkt biedt tal van kleine infostandjes waar ouders `1 op 1' in gesprek kunnen gaan over diverse thema's, bv. smartschool, huiswerk, de werking van het CLB, schoolfacturen, ... Je zorgt voor een toffe en gezellige sfeer op de markt zelf. De ouders kunnen gemakkelijk hun jongere kinderen meebrengen en bepalen zelf hoelang ze ergens blijven staan. De markt valt samen met het eerste kennismakende oudercontact. Dit is een oudercontact zónder rapporten of cijfers, wat een belangrijk signaal is: `Wij willen u als ouder ook graag op school zien los van resultaatbesprekingen'. Je betrekt de leerlingen bij de organisatie: hapjes maken, foto's nemen, het onthaal verzorgen, vertalen, hapjes/drankjes aanbieden, ... Je kunt ook leerlingen van de hogere jaren inzetten bij sommige taken, bv. zorgen voor onthaal en vertalingen. De markt kan uitgebreid worden met externe organisaties die voor ouders en jongeren interessant zijn zoals Victoria DL, vzw Jong, De Opvoedingswinkel ... Ze kleden hun stand creatief aan en hebben vaak iets om uit te delen. Dit geeft een charmante dynamiek waardoor je mensen ook op een andere manier kunt aanspreken.  Je zet op voorhand in op een stevige promotie via telefoontjes en huisbezoeken. Ook tijdens de inschrijving kunnen ouders al uitgenodigd worden.  
	Partners: Schoolteam, ouders en leerlingen.
	Tips en aandachtspunten: Zorg voor een toegankelijke school waar ouders gemakkelijk de weg vinden.Zet zelf de stap en zet hulpmiddelen in waar nodig: tolken, visuele ondersteuning, vertaalde fiches, ...Informeer  de ouders die niet aanwezig waren op een andere manier.
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