
FICHE GOOD PRACTICE
Titel

Afbeelding

Doelen



Verloop

Partners

Tips en  
aandachtspunten


	Ruimte voor titel: Conversatietafels - uitvoering (2)
	Doelen: - Ouders/opvoedingsverantwoordelijken ontwikkelen een grotere spreekdurf. - Het sociaal netwerk van ouders breidt uit.  - De kennis over de klas- en schoolwerking verhoogt.  - De betrokkenheid m.b.t. het schoolgebeuren verhoogt.    - Het team krijgt zicht op de drempels die ouders ervaren.      - Het team gaat met deze drempels aan de slag. 
	Verloop: Het uitvoeren van de reeks Je draagt het project op jouw school. Je speelt een actieve rol en zorgt voor een vlot verloop.  - Je reserveert een lokaal voor de ouderbabbels. Je voorziet koffie en koekjes en zorgt voor een gezellige sfeer.- Je evalueert elke sessie met de deelnemers. Je vraagt wat ze ervan vonden, wat ze bijgeleerd hebben, waaraan ze eventueel (nog) nood hebben. - Je evalueert met je vrijwilliger(s) aan de hand van een vooropgesteld formulier, stuurt bij waar nodig en bereidt de volgende sessie concreet voor.- Je herinnert de ouders aan de volgende sessie door hen aan te spreken aan de schoolpoort, te telefoneren of sms-en, door een herkenbare flyer mee te geven aan de kinderen, door affiches met de data aan de schoolpoort uit te hangen, via de leerkrachten die de ouders persoonlijk aanspreken, … Je informeert indien nodig hoe het komt dat ze er de vorige keer niet bij waren.- Je maakt het aanbod van NT2 bekend bij de deelnemers en motiveert hen om lessen te volgen.   
	Partners: Ouders, schoolteam, diensten uit de buurt of stad, bv. Opvoedingswinkel, bibliotheek, spelotheek,…
	Tips en aandachtspunten: - Zorg ervoor dat alle ouders aan het woord komen.- Zorg voor een veilige groepssfeer waarin ouders gemakkelijk persoonlijke informatie delen.- Zorg voor spelmateriaal voor ouders en hun kinderen.- Stimuleer leerkrachten en ouders om met elkaar in gesprek te gaan.
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