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	Ruimte voor titel: Koffiemoment                                  BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Doelen: - Ouders/opvoediingsverantwoordelijken voelen zich welkom. - Ouders krijgen laagdrempelige informatie rond relevante thema's: interne werking school, extern aanbod, …   - Ouders hebben meer kennis over het schoolleven van hun kind. - Het schoolteam grijpt het koffiemoment aan om met ouders in interactie te treden.  - Leerlingen halen voldoening uit positieve boodschappen die hun ouders krijgen tijdens dit contact met de school. 
	Verloop:  Voorbereiding- Verzamel, test en koop materiaal aan, kies een plaats en stel een communicatieplan op.- Bespreek doelstellingen, invulling en timing met de collega's en vraag hen de leerlingen te motiveren om hun ouders actief uit te nodigen.- Stel een draaiboek op met de timing en taken (Wie maakt de koffie? Waar gebeurt de afwas? Wie staat wanneer in voor welke inhoud?). - Start met je promotie: maak flyers, verzend een nieuwsbrief, spreek de ouders aan en nodig hen persoonlijk uit, moedig ouders aan om zelf gebak mee te brengen.  Uitvoering - Zorg voor een leuke inkleding en maximale sfeerschepping (muziek, projectie van foto's van leerlingen tegen de muur, tafelkleedjes, plantjes,...). - Leg aantrekkelijke en herkenbare info op de tafels, bijvoorbeeld het schoolkrantje, foto's van een activiteit/praktijkles/uitstap, ... Zo hebben de ouders meteen iets gemeenschappelijk en verbindend om over te praten- Zorg voor een warm onthaal en een vriendelijke begroeting, schenk de koffie/thee uit en bied gebak/koekjes aan.- Stel jezelf en de aanwezige collega ('s) voor en stel de ouders aan elkaar voor.- Installeer een informele sfeer waarin ouders de ruimte krijgen om vragen te stellen, ideeën aan te reiken, ...- Ga over tot het inhoudelijk luik. Een link met de leerlingen en de klaspraktijk is een belangrijk, motiverend element voor de ouders. Denk aan een rondleiding in de school, een bezoek aan de praktijkklassen, een workshop met ouder-kind, een toonmoment, een filmpje, ... Moedig leerkrachten, ouders en leerlingen aan om met elkaar in gesprek te gaan, met aandacht voor positieve boodschappen en het creëren van een band. Voorzie eventueel een aandenken, bv. een foto, een werkje waar ouder en kind samen aan gewerkt hebben.- Besteed aandacht aan eventuele signalen van de aanwezige ouders en ga ermee aan de slag.- Evalueer het koffiemoment met de ouders en bespreek de mogelijkheid van een volgend moment (welk moment past best, wat interesseert hen, wat willen ze doen, ...). Het eerste koffiemoment kan een opstap zijn naar diverse initiatieven: een infomoment, een inspraakmoment, een uitstap, een doemoment, ...
	Partners: GOK-team, leerlingenbegeleiding, praktijkleerkrachten, ouders en leerlingen.Eventueel tolken, een spreker over een bepaald onderwerp, ...
	Tips en aandachtspunten: Zorg voor een gemakkelijk bereikbare ruimte.Toets de thema's van de koffiemomenten af bij de ouders.Stimuleer interactie tussen verschillende taalgroepen. 
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