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	Ruimte voor titel: Conversatietafels - voorbereiding (1)
	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 plannen van de conversatietafels of ouderbabbels Ga op zoek naar partners voor het opzetten van de actie. Er zijn verschillende  mogelijkheden: - Je werkt via bestaande samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld van het Onderwijscentrum Gent. - Je gaat zelf op zoek naar partners via je netwerk. - Je kiest een ouder op school als (extra) vrijwilliger. Stem af met de partner(s) over de opbouw en de inhoud van de ouderbabbels.- Je denkt samen na over het doel van de ouderbabbels op jouw school. Hiervoor kan je deze zelftest gebruiken: https://www.oefenkansen-nederlands-gent.be.- Je bepaalt het dagdeel en de duur van de reeks.- Voor het bepalen van de inhoud van de reeks zijn er verschillende mogelijkheden:° Je bepaalt de inhoud en thema's  op voorhand, samen met je vrijwilliger(s).° Je legt een deel van de thema's vast en laat een deel opborrelen uit de bijdrage van de deelnemers aan de eerste samenkomst.° Je bespreekt tijdens de eerste samenkomst samen alle thema's van de reeks.° Je stemt een of meerdere thema's af op de thema's die aan bod komen in de klas.° Je reserveert tijdig eventuele bezoeken aan musea of andere uitstappen en kijkt of je het aanbod nog meer kan afstemmen op de doelgroep. Baken de doelgroep af. - Hoeveel deelnemers kun je aan? Hoeveel ouders wil je in eerste instantie bereiken, rekening rekening houdend met een bepaald percentage afvallers.- Je kan ervoor kiezen om prioritair een bepaalde groep aan te spreken en bijvoorbeeld eerst de ouders van de kleuters uit te nodigen. Bepaal hoe je je doelgroep wil bereiken. - Je zorgt voor een algemene oproep via de geijkte communicatiekanalen.- Je spreekt gericht potentiële deelnemers aan.- Je laat de oproep via de leerkrachten verspreiden.- Je bepaalt of je de ouders laat “inschrijven” voor de reeks. Voordeel hiervan is dat je het niveau NT2 van de deelnemers kunt inschatten. 
	Partners: Schoolteam, diensten uit de buurt of stad, bv. Opvoedingswinkel, bibliotheek, spelotheek,…
	Tips en aandachtspunten: Zorg bij grotere groepen voor voldoende vrijwilligers.Vermijd thema's waarbij je erg veel informatie moet geven.Probeer het team te betrekken tijdens de reeks.
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