
FICHE GOOD PRACTICE
Titel

Afbeelding

Doelen



Verloop

Partners

Tips en  
aandachtspunten


	Ruimte voor titel: Problematische afwezigheden - opvolging (2)
	Doelen: - Ouders/ opvoedingsverantwoordelijken zijn zich bewust van het belang van aanwezigheid in functie van leerkansen, overgaan naar het volgend leerjaar, studietoelage ...           - Ouders ervaren minder drempels (thuissituatie, afstand, gezondheid,...) om leerlingen zoveel als mogelijk aanwezig te laten zijn op school.- Het team vindt de drempels om elke dag aanwezig te zijn bespreekbaar.- De leerkrachten wisselen constructief informatie uit om de leerling zoveel als mogelijk op school te krijgen. - De leerkrachten begrijpen dat aanwezig zijn een verantwoordelijkheid is van de ouders en niet van het (jonge) kind.    
	Verloop: Volg de gezinnen op en hou de volgende aandachtspunten in het achterhoofd: - Detecteer drempels (zoals: moeilijke toegang tot openbaar vervoer, financiële drempels, meerdere kinderen in het gezin, …).- Maak haalbare afspraken.- Ondersteun ouders op verschillende manieren: doorverwijzen bij drempels, kind gedurende bepaalde periode oppikken 's morgens, `op tijd in bed' stimuleren, netwerk in kaart brengen, …- Responsabiliseer de ouders: benadruk het belang van/voor een positieve schoolloopbaan, ook bij kleuters. Plaats de ouders (terug) in hun ouderrol.- Bekrachtig de inspanningen van ouders en leerlingen.- Werk aanklampend indien nodig. Als lid van het zorgteam kan je de volgende acties ondernemen: - Spreek de ouders aan op school.- Bel de ouders op.- Ga op huisbezoek, eventueel samen met de leerkracht.- Organiseer een oudergesprek waarbij eventueel ook andere betrokkenen aanwezig zijn vanuit de school. - Voer een kindgesprek.- Benut het contact met externen (zie partners): wissel informatie uit en bundel de krachten.- Koppel alle informatie regelmatig terug naar alle betrokkenen.- Bevraag de leerkrachten: Hoe loopt het? Hoe voelt het kind zich in de klas? Werkt het kind goed mee? Is het in staat de leerstof te verwerken? - Koppel informatie terug naar de ouders.- Voorzie een stevige nazorg om terugval te vermijden. 
	Partners: Schoolteam, ouders, Steunpunt, politie (dienst maatschappelijke zorg, jeugdinspecteur, buurtinspecteur, BAS), Verbindingsteam, buurtstewards, ... 
	Tips en aandachtspunten: Heb aandacht voor input van ouders in dit proces en bij volgende acties/stappen.  Heb aandacht voor verbindende dialoog, waarbij je meervoudig partijdig handelt/communiceert.
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