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	Ruimte voor titel: Stimuleren van informele contacten op formele momenten - specifiek
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken ontmoeten andere ouders.  - Ouders krijgen de kans om leerkrachten en andere medewerkers (zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, …) ook op een informele manier te ontmoeten. - Ouders nemen gemakkelijker contact op met de school.  - Het schoolteam leert de ouders en leerlingen op een informele manier kennen. - Het schoolteam krijgt een beeld van de gezinscontext en dus de brede leer- en leefomgeving van de leerlingen.    BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Verloop: Specifiek: tijdens oudercontacten en op infomomenten Je zet een makkelijk te bereiken stand op en nodigt een of meerdere leden van het schoolteam uit om hierbij aan te sluiten. Deze stand kan op verschillende manieren vorm krijgen:- Met medewerking van de leerlingen: op het vlak van inkleding van de ruimte, wat betreft het voorzien van hapjes of het motiveren van ouders om te komen, door het tentoonstellen van een knutselwerk of project, … De leerlingen kunnen eventueel uitleg geven bij bepaalde initiatieven of de ouders bedienen.- Met medewerking van de ouders: op het vlak van inkleding van de ruimte, wat betreft het voorzien van hapjes, … al dan niet met medewerking van het oudercomité.- Met medewerking van leerkrachten: zij kunnen bijvoorbeeld met hun klas meedenken over de uitwerking van het concept of de ouders aanmoedigen om te komen.- Met medewerking van het ruimere schoolteam: het team kan aanwezig zijn op het moment zelf en de ouders actief aanspreken. Enkele voorbeelden: - De `wachtruimte' voor ouders vóór ze naar het oudercontact kunnen is gezellig ingericht, er zijn een drankje en een hapje voorzien, de ouders kunnen gemakkelijk met elkaar een praatje slaan, ze worden actief verwelkomd, ...- Na het oudercontact kunnen de ouders terecht in een `babbelbar' (analoog aan 'wachtruimte').- Het concept van een infomoment wordt herdacht in functie van informele ontmoetingskansen: in plaats van frontaal eenrichtingsverkeer stimuleer je het werken in groepjes, het aangaan van interactie, een zorgvuldige aandacht voor sfeer en omkadering, …
	Partners: Schoolteam en ouders.
	Tips en aandachtspunten: Heb oog voor voor echte dialoog: oprechte interesse tonen, positieve communicatie hanteren; uitdrukkelijke aandacht voor wederkerigheid. Trek hier voldoende tijd voor uit en zet zelf de stap.
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