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	Ruimte voor titel: Infomoment begin schooljaar - met ontbijt  
	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: Vooraf:De school nodigt ouders van leerlingen van het eerste jaar uit op een ontbijt op de eerste schooldag: - tijdens de inschrijving door het inschrijvingsteam;- tijdens de preventieve huisbezoeken (zie aparte fiche).Zorg voor een aantrekkelijke uitnodiging voor de ouders.Eind augustus stuur je hen nog een herinnerings-sms/telefoontje/mail.De dag zelf:Zorg voor een warm onthaal de dag zelf en een duidelijke bewegwijzering indien nodig. Het ontbijt kan doorgaan in de klas of in een gemeenschappelijke ruimte, georganiseerd per klas. Wat achtergrondsmuziek, een gezellige aankleding, verschillende teamleden die ouders en leerlingen actief benaderen, ... zorgen voor een meer ontspannen en informele sfeer. Vóór het ontbijt of tijdens het infomoment stellen ook andere actoren zich voor: leerlingenbegeleiding, zorgcoördinator, directie, ... Na het ontbijt lichten de klastitularissen kort toe hoe de school werkt, wat van belang is in de klaswerking en waar de medewerking van ouders op prijs wordt gesteld. De klastitularissen maken dit infomoment interactief en ondersteunen het visueel. Leerlingen krijgen de ruimte om voor hun ouders te tolken indien nodig. Als lid van het zorg- of GOK-team zorg je mee voor het goede verloop, moedig je ouders en leerlingen aan om vragen te stellen, waak je erover dat iedereen mee is, ... De meest noodzakelijke info geef je beknopt, verstaanbaar en visueel aantrekkelijk mee met de ouders. Je kunt dit bundelen in een infobrochure, je kan bepaalde info ook in verschillende talen ter beschikking stellen, ... Tijdens een volgend infomoment, bv. een infomarkt gekoppeld aan het eerste oudercontact, kunnen ouders bijkomend geïnformeerd worden. Bepaal welke info je wanneer geeft. 
	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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