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	Ruimte voor titel: Preventieve huisbezoeken 
	Doelen: - Ouders/opvoediingsverantwoordelijken  krijgen de kans om bezorgdheden en moeilijkheden te delen.- Ouders kunnen met een gerust(er) hart toeleven naar 1 september.- Ouders durven in de toekomst makkelijker contact opnemen met de school.- Ouders weten bij wie ze terecht kunnen met vragen en kennen ook de verschillende communicatiekanalen hiervoor.- Het schoolteam krijgt een beeld van de gezinscontext.- Leerlingen voelen zich omringd door een netwerk.    BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Verloop: Als lid van het zorg- of GOKteam of als klastitularis kun je preventieve huisbezoeken organiseren:- Vraag de namen en adressen van de nieuw ingeschreven leerlingen op.- Je bent op de hoogte van de communicatie die ouders ontvangen tijdens inschrijving.- Zorg voor duidelijke, schriftelijke info: bv. frigofiche met belangrijke data (infomomenten, oudercontacten, …) en contactgegevens (leerlingenbegeleiding, directie, secretariaat, …), info rond boeken, facturen, … - Zorg eventueel voor een vertaling van enkele basisdocumenten.- Ga na van welke school de leerlingen komen. Zo kan je hier tijdens het huisbezoek eventueel naar verwijzen, iets rond vragen , ...- Cluster huisbezoeken in verschillende rondes van adressen die dicht bij elkaar liggen. Tip: http://www.routexl.nl/ Je start midden augustus met de preventieve huisbezoeken.- Calculeer voldoende tijd in voor de huisbezoeken. Soms zijn meerdere pogingen nodig.- Vanuit praktische overwegingen gebeuren huisbezoeken meestal onaangekondigd. - Hou er rekening mee dat nog niet alle gezinnen terug in België zijn in augustus. De huisbezoeken lopen dan ook door tot in september.- Gebruik informele tolken (gezinsleden, familie, vrienden/kennissen, buren, …), Google translate (of andere) of Babeltelefoon waar nodig. - Tijdens het preventief huisbezoek:> maak je kennis met gezin en leerling, geef je info over de school, informeer je of alles duidelijk was tijdens de inschrijving, …;> betrek je zoveel mogelijk aanwezigen bij het gesprek (ouders, leerling zelf, broers/zussen, …); > leg je uit wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe deze te bereiken zijn; > nodig je ouders persoonlijk uit voor de startactiviteit, infoavond, openklasdag en het oudercontact;> ga je na of de bestelling van de schoolboeken gelukt is;> pols je of ze nog vragen hebben.- Na het huisbezoek ga je aan de slag met kwetsbaarheden (zie actiefiche individuele begeleiding) en communiceer je deze aan betrokken collega's via smartschool en de portretterende klassenraad.
	Partners: Leerlingensecretariaat, schoolteam, tolken, ouders en leerlingen.
	Tips en aandachtspunten: Bezorg ouders een overzicht over hoe, waarvoor en waar ze jou en andere contactpersonen op de school kunnen bereiken.
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