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	Ruimte voor titel: Communicatie
	Doelen: Wederzijdse communicatie tussen schoolteam en gezin.Ouders begrijpen de (schriftelijke en mondelinge) communicatie van de school. Positieve, schoolbrede afspraken over communicatie (brievenbeleid, rapporten en agenda's, inzet van tolken, organisatie en invulling van oudercontacten, zorggesprekken, …)Het schoolteam gebruikt diverse communicatiekanalen.Het schoolteam hanteert een begrijpelijke en laagdrempelige communicatiestijl. Leerkrachten en ouders kunnen door positieve communicatie een vertrouwensband met elkaar opbouwen.Persoonlijke informatie wordt op een discrete manier gecommuniceerd.    
	Verloop: 1. Werk aan een plan op schoolniveau. Ga na hoe de communicatie is georganiseerd op schoolniveau, klasniveau, zorgniveau, …      - Welke afspraken zijn er?     - Hoe wordt met die afspraken omgegaan?     - Hoe worden ze geëvalueerd?     - Worden alle ouders maximaal bereikt?     - Is een waarachtig partnerschap het vertrekpunt?     Sluit aan bij de gepaste kanalen om samen beleid te maken: een werkgroep communicatie, het kernteam, … Wie heeft het mandaat om hieraan te werken?Bied praktische tools aan, bijvoorbeeld rond schriftelijke communicatie, telefoontolken, …Zorg voor een arsenaal aan diverse instrumenten: sjablonen, frigofiches, infobrochures, …Hang afsprakenfiches op in de klas.Vraag feedback aan alle betrokkenen. 2. Bewaak je houding. Geef zelf het goede voorbeeld door helder en eerlijk te communiceren. Hou bij het opmaken van een brief rekening met je schrijfstijl, de bladspiegel, het gebruik van pictogrammen, ... Vertrek tijdens een gesprek vanuit een positieve grondhouding, hou rekening met meervoudige partijdigheid, ... Vat de afsprakensamen, ga na of er nog vragen zijn, of alles door iedereen duidelijk werd begrepen. Koppel relevante informatie terug en wees transparantin je communicatie.Herkader informatie wanneer dat zou nodig zijn of herformuleer ze positief.Vermijd betrokkenheid bij eventuele roddelcircuits, bewaar je neutrale positie. 
	Partners: Werkgroep communicatie, communicatieverantwoordelijke(n) binnen de school, organisaties die good practices aanreiken, ouders.
	Tips en aandachtspunten: Investeer in een toegankelijk overzicht van alle materialen, typebrieven in de huisstijl, communicatie-instrumenten en afspraken.Informeer nieuwe teamleden over de afspraken rond communicatie.Zet zélf de stap naar de ouder.
	Afbeelding2_af_image: 


