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	Ruimte voor titel: Draagvlak diversiteit versterken 
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken en leerlingen voelen zich erkend en gewaardeerd. - Ouders zijn volwaardige partners van de school in het ondersteunen van de schoolloopbaan. - Het schoolteam kan eventuele drempels in de samenwerking met leerlingen en hun gezinnen identificeren en aanpakken.  - Het schoolteam wordt sterker in communicatie en samenwerking met kwetsbare gezinnen.  
	Verloop: Onder diversiteit kunnen meerdere thema's aan bod komen, onder meer omgaan met meertaligheid, culturele diversiteit, armoede, genderdiversiteit,... Je kan het team sensibiliseren rond deze thema's op verschillende manieren:- In individuele communicatie: al of niet ingaan op opmerkingen, uitspraken opnieuw oppikken op een geschikt moment, positieve voorbeelden in de verf  zetten, bepaalde uitspraken over groepen of specifieke gezinnen objectiveren, kaderen, ...- Tijdens overlegmomenten: kaderen van verschillende gezinssituaties, bij de eerste klassenraad tijd nemen om de bevindingen van de preventieve huisbezoeken te delen.- Organiseren van acties gelinkt aan diversiteit, bijvoorbeeld:      * een multiculturele kookactiviteit: leerlingen en ouders koken gerechten uit het land van oorsprong, waarbij op een aantrekkelijke manier info over dit land wordt gegeven. Gerechten kunnen gepresenteerd worden op een foodmarket na de schooluren. Iedereen krijgt de kans om een aantal gerechten te proeven met een proefkaart.      * een project rond een bepaald thema (gedichten, kinderliedjes, rituelen, mooie plekjes, speelgoed, ...) met linken naar 'thuis' (interview afnemen van ouders, ouders werken mee aan creatieve verwerking van het thema, toonmoment voor ouders en partners, ...).- Interessante thema's/sprekers agenderen op een pedagogische studiedag of teamvergadering, bijvoorbeeld laagdrempelige communicatie, een ervaringsdeskundige armoede, een medewerker van Kinderen Eerst, ...- Ingaan op interessante initiatieven, bijvoorbeeld  vanuit Onderwijscentrum Gent (DISCO, Operatie geslaagd, meertaligheid, leraar in Gent, ...), STOS*,... Je bouwt een beleid rond diversiteit uit in het geschikte overlegorgaan. Hou hierbij rekening met de diverse (positieve) ideeën/acties op school.  Je zorgt voor een degelijke implementatie: informeer nieuwe collega's, stuur bij waar nodig, herhaal de afspraken, ...  *zie ook fiche kosten-/armoedebeleid
	Partners: Schoolteam, leerlingen en ouders. Onderwijscentrum Gent, STOS, Steunpunt diversiteit en leren, ...
	Tips en aandachtspunten: Werk op maat, vanuit noden en behoeften  bij verschillende actoren.Toon oprechte interesse, heb aandacht voor echte dialoog, positieve communicatie  en wederkerigheid.Focus op het gemeenschappelijke doel: welzijn van het kind.
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