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	Ruimte voor titel: Infomoment begin schooljaar - workshops  
	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 infoavond voor ouders van nieuwe leerlingen krijgt een informeel karakter door diverse sessies aan te bieden, waarin zowel aandacht is voor informatie als voor kennismaking met de praktijkvakken. De infoavond vindt in de eerste week van september plaats, als er nog geen slechte schoolresultaten of andere zorgen zijn. Zowel ouders als leerlingen worden uitgenodigd. De leerlingen van het tweede jaar ontvangen de ouders en begeleiden ze naar de zaal. De directeur start met een korte uitleg, waarna er een filmpje getoond wordt, waarin leerlingen van het eerste jaar tijdens een schooldag gevolgd worden.Daarna kunnen de ouders samen met hun kind kiezen hoe ze de avond verder  invullen, welke info- of doesessies ze willen volgen. Voorbeelden van infosessies: werken met smartschool, invullen van de studietoelage, kennismaking met de leerlingenbegeleiding, info over de leefregels, … Tijdens de doesessies maken de leerlingen hun ouders wegwijs in de praktijklokalen. In de metaalafdeling maken ouders samen met hun kind een sleutelhanger, in de elektriciteitsafdeling leggen ze een circuit en in de schildersafdeling wordt er samen geschilderd, dit alles onder begeleiding van de respectievelijke vakleerkrachten. De infoavond wordt afgesloten met een drankje en de mogelijkheid tot informeel contact met het schoolteam en andere ouders. Wat achtergrondmuziek, een gezellige aankleding, verschillende teamleden die ouders en leerlingen actief benaderen, ... zorgen voor een meer ontspannen en informele sfeer en meer kans op interactie.  
	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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