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	Ruimte voor titel: Versterken van vaardigheden - Tutorenproject
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken krijgen beter zicht op wat goed en minder goed gaat op school.- Ouders worden bevestigd in het belang van hun ouderrol en ondersteunen mee de leerling.- Het schoolteam krijgt een beeld van de gezinscontext.- Het schoolteam ziet ouders als volwaardige partners in het ondersteunen van de schoolloopbaan van de leerlingen.- Het schoolteam ondersteunt de tutoren. - Leerlingen ontwikkelen diverse schoolse vaardigheden (schooltaal, studiehouding,...).- Leerlingen ontwikkelen zelfvertrouwen.- Leerlingen ervaren dat leren ook leuk kan zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           BRUGFIGUREN SECUNDAIR
	Verloop: Een uitgewerkt voorbeeld van een tutorenprojectKader                                                                                               - De begeleiding kan op wekelijkse basis plaatsvinden. - De tutor zorgt voor extra materiaal/activiteiten op maat, los van het huiswerk.- Er is een ruimer aanbod dan enkel het huiswerk of puur schoolse vaardigheden: inschrijven in bibliotheek, een uitstap naar een museum, een sportieve activiteit, … Organisatie- Je spreekt het concept duidelijk af met de partner waarmee je samenwerkt: wat houdt het precies in (hoeveel begeleidingen, welke duur, wat is de inhoud), wat wordt er verwacht (communicatie tussen actoren), hoe wordt het afgerond, ...- Je stelt het project voor op school zodat iedereen weet wat er wanneer verwacht wordt indien men hierop intekent.- Je kiest gezinnen, bijvoorbeeld op een klassenraad..- Je zorgt voor correcte info voor de ouders waarbij je de wederzijdse verwachtingen duidelijk stelt. Je stelt eventueel een ‘contract’ op.- Je verstrekt nuttige informatie aan de organisatie en/of vrijwilligers: sterktes en kwaliteiten van de leerling, waar moet hij/zij nog aan werken, beknopte informatie over de gezinssituatie.Eventueel geef je mee hoe een bepaald iets aangeleerd wordt en verwijs je door naar de vakleerkracht voor meer specifieke info.- Je organiseert een kennismaking tussen de leerling en de tutor op school, idealiter ontmoet de tutor op dat moment een aantal leerkrachten en de zorgcoördinator.- Je kan de kennismaking ook combineren met een moment in de klas. Dit is vaak een eye opener voor de tutoren qua inschatting niveau, manier van lesgeven, …- Je zorgt ervoor dat iedereen elkaars contactgegevens heeft: gsm-nummers, momenten waarop men beschikbaar is, … - Je kunt ook een ‘leerlingenpaspoort’ opstellen: foto van de leerling + relevante info.- Tussendoor bevraag je de actoren naar de begeleiding. Je speelt kort op de bal, je neemt een bemiddelende rol op bij problemen.- Je beantwoordt vragen van de verschillende actoren of speelt ze door als je ze zelf niet kan beantwoorden.  - Tussentijds organiseer je een intervisiemoment met de tutoren en de stagebegeleider.
	Partners: Schoolteam, hogescholen, vzw's, stagiaires en vrijwilligers.
	Tips en aandachtspunten: Zet tutoren in bij leerlingen met een duidelijk profiel zodat de kans op succes verhoogt: leerbaarheid, gezinscontext.Maak duidelijk dat vragen en problemen door alle partijen gesignaleerd kunnen worden op school .
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