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	Ruimte voor titel: Mondelinge communicatie/ondersteuning oudercontact
	Doelen: - Ouders/opvoediingsverantwoordelijken hebben de gelegenheid om vragen te stellen.- Ouders gaan in gesprek met leerkrachten, o.a. over de schoolloopbaan en de ontwikkeling van hun kind.- Ouders hebben meer kennis over het schoolleven van hun kind.- Het schoolteam krijgt een beeld van de gezinscontext en de brede leef- en leeromgeving van de leerlingen.     - De relatie tussen de leerlingen, ouders en de school versterkt.- De leerlingen zijn actief betrokken bij het gesprek.                                                                                                                                                                                                                                                    BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Verloop: Als lid van het zorg- of GOKteam kun je oudercontacten/gesprekken met ouders op verschillende manieren ondersteunen.  Zorg ervoor dat gesprekken in optimale omstandigheden kunnen verlopen:- Faciliteer het gebruik van tolken.- Bied extra hulp bij het uitnodigen van minder bereikbare ouders.- Zorg voor een warm onthaal. Geef waar nodig ondersteuning bij gesprekken/oudercontacten.- Het aangaan van een formeel gesprek, waarbij de relatie school-ouders ook bij een moeilijke boodschap positief blijft, vergt veel zorg en een grote communicatieve gevoeligheid. Soms is het aangewezen dat een collega - liefst iemand waarmee de ouders reeds een positief contact hebben - dit gesprek ondersteunt met volgende strategieën: meervoudige partijdigheid, hertalen, kaderen, bevragen en verduidelijken, samenvatten en afspraken herhalen. Enerzijds blijft de focus zo het gemeenschappelijke doel, namelijk het welzijn van de leerling; anderzijds wordt het gesprek maximaal op maat van de betrokkenen gevoerd. - Je kunt na een zorggesprek de ouders aanspreken: Heb je alles begrepen? Heb je nog vragen? Hoe voel je je? Wat betekent deze boodschap voor jullie? Had je dit zien aankomen? … Op deze manier kunnen de ouders ventileren indien nodig, kunnen ze in hun eigen woorden de afspraken herhalen en kan je waar nodig bijsturen.- Ook vóór een zorggesprek kan je de ouders spreken, bijvoorbeeld met een extra uitnodiging. Daarin kan je peilen naar de manier waarop ze tegenover dit gesprek staan. Wat verwachten ze? Waarvoor zijn ze bang? Hoe zien zij de evolutie bij hun kind? Welke boodschap willen ze graag meegeven tijdens het gesprek? Op die manier kunnen de ouders zich voorbereiden, de juiste woorden vinden en hun gedachten ordenen. Ga aan de slag met de signalen die je tijdens de gesprekken opvangt.- Deel na een gesprek ongerustheden, ideeën, eigen observaties, … met andere directe betrokkenen of in een gepast overleg.- Wanneer je informatie verkrijgt die kindoverstijgend is en dus van belang voor de hele klas- en/of schoolwerking volg je deze informatie op en zet je deze waar mogelijk om in acties.
	Partners: Schoolteam, ouders en leerlingen.CLB, ondersteuners, externe hulpverleners/organisaties.
	Tips en aandachtspunten: Werk op maat.Ga uit van een waarachtig partnerschap school – gezin: respectvol, waarderend en krachtgericht.
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