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	Ruimte voor titel: Openklas                                            BRUGFIGUREN SECUNDAIR                 
	Doelen: - Ouders/opvoediingsverantwoordelijken  krijgen een beeld van leerinhoud en werking.- Ouders durven gemakkelijk(er) contact opnemen met de school. - Ouders worden bevestigd in hun ouderrol. - De leerkracht betrekt de ouders.- De leerkracht leert de ouders en leerlingen op een informele manier kennen.- Leerlingen ervaren dat ouders welkom zijn in de klas.- Leerlingen halen voldoening uit de positieve boodschappen die ouders krijgen tijdens dit contact met de school.
	Verloop: In het begin van het schooljaar krijgen ouders de kans om samen met hun kind een voormiddag `samen in de klas' door te brengen. Indien je dit voor het eerst wil lanceren op school, bespreek je dit best al het schooljaar voordien.Voorbereiding- Je streeft naar een evenwichtig programma met zowel theorie en praktijk.- Je bereidt dit voor met de geïnteresseerde leerkrachten: * Wanneer vindt dit best plaats (ifv uurroosters en eventuele wissels)?* Hoe pakken we het aan? Hoeveel tijd hebben we per 'lesje'? Is er een pauze voorzien? Je opteert voor een moment waarop ouders en leerlingen actief samenwerken, bv. door samen te koken (en te eten), een technieklesje tot een goed einde te brengen, samen deel te nemen aan een quiz, ... * Wat doen we met de leerlingen wiens ouders niet komen? Volgen ze het parcours mee of krijgen ze een ander programma?* Hoe schuiven we door? Is er een tijdbewaker nodig? Moet iemand de groepen begeleiden naar de volgende klas? ...* Waar worden ouders en leerlingen opgevangen 's morgens? Welke uitleg krijgen ze door wie? Is er koffie? Tip: voor een goede start van de carrousel kun je de leerlingen vooraf informeren over het parcours.* Is er een gezellig moment achteraf? Krijgen ouders een aandenken, bijvoorbeeld een foto van het moment zelf, een werkje dat ze samen met hun kind maakten, ...?- Je maakt een draaiboek met duidelijke timing, inhoud, plaatsaanduiding en taakverdeling.- Je bereidt de communicatie voor: je maakt een flyer, een brief met een inschrijfstrookje, een uitnodiging op smartschool, een aankondiging op facebook en/of website, ...- Je start de communicatie op en nodigt ouders uit tijdens de preventieve huisbezoeken, waarop je ook een flyer of frigofiche afgeeft. Je gaat in de klassen om de leerlingen te enthousiasmeren en volgt de invulstrookjes op. Je belt de ouders op ter herinnering of als extra aanmoediging als de strookjes nog niet binnengekomen zijn.Het openklasmoment zelf- Je staat mee in voor het vlot verloop. - Je begeleidt ouders extra waar nodig, bijvoorbeeld ouders die later arriveren.- Je hebt aandacht voor een positieve sfeer en moedigt leerkrachten, ouders en leerlingen aan om met elkaar in gesprek te gaan.
	Partners: De leerkrachten die meewerken aan het openklasmoment, leerlingenbegeleiding, directie, GOK-team, ouders en leerlingen.
	Tips en aandachtspunten: Probeer al een draagvlak te creëren bij enkele leerkrachten. 
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