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	Ruimte voor titel: Doorstroom koffiemoment - oudercomité
	Doelen: Ouders voelen zich geïnformeerd en gehoord  - ook de ouders die niet deelnemen aan de formele organen.Ouders exploreren elkaars mening en komen eventueel tot een gedragen en gemeenschappelijk standpunt.   Ouders zijn op de hoogte van wat er op de vergadering van het oudercomité wordt besproken.Ouders begrijpen de informatie/ beslissingen van het oudercomité, stellen vragen en brengen zelf agendapunten aan.Het oudercomité hoort de agendapunten van ouders en gaat hiermee aan de slag. Ouders durven de stap naar het oudercomité zetten.Het schoolteam ziet het koffiemoment als een evenwaardig/ aanvullend alternatief voor het oudercomité.Het schoolteam gaat aan de slag met de mening van ouders. 
	Verloop: Begeleid de doorstroom van het koffiemoment naar het oudercomité door zowel deel te nemen aan de koffiemomenten als aan de vergaderingen van het oudercomité. Ouders uit het oudercomité moedig je aan om naar het koffiemoment te komen; ouders van het koffiemoment zijn evenzeer welkom op het oudercomité.  Na een vergadering van het oudercomité kan tijdens het daaropvolgende koffiemoment het verslag van de vergadering worden overlopen. Je bespreekt vooraf de aanpak met de ouders van het oudercomité die op het koffiemoment zullen aanwezig zijn. De ouders op het koffiemoment worden bevraagd, geven input en kunnen zelf agendapunten aanbrengen. Je zorgt ervoor dat dit gesprek laagdrempelig blijft en dat alle ouders de kans krijgen om input te geven.  Op het oudercomité worden vragen/meningen/bedenkingen/tips ... vanuit het koffiemoment doorgegeven en besproken. Je spreekt met de voorzitter van het oudercomité en de aanwezige ouder(s) op het koffiemoment af hoe je dit aanpakt.Er is een structurele samenwerking tussen de twee organen. Als brugfiguur weeg je zorgvuldig af welke rol je speelt in functie van gelijkwaardigheid en effectieve wisselwerking. Als ouders vanuit het koffiemoment willen deelnemen aan het oudercomité, kan je dit met hen voorbereiden:- Wat zijn de verwachtingen?- Hoe verloopt zo'n moment?- Moet iedereen aan het woord komen of is luisteren voldoende?- Kan de brugfiguur/ een leerkracht een springplank vormen door bijvoorbeeld een onderwerp aan te brengen, waarop ouders vervolgens kunnen inspelen? Zorg voor impact op de agenda van het oudercomité door proactief te vragen naar input van een ruim(ere) groep ouders:- Je legt een thema op tafel waarover je graag input wil krijgen van de ouders, onder meer via het oudercomité.- Je plaatst een gevoeligheid of bezorgdheid op de agenda die je hebt opgevangen.- Je verzamelt op voorhand input over een agendapunt bij een ruimere groep ouders. (zie draaiboek)
	Partners: Ouders en schoolteam.
	Tips en aandachtspunten: Bezorg de ouders een overzicht (met foto) van de leden van het oudercomité.Werk, indien gewenst, met tolken en visuele ondersteuning.Wijs het oudercomité op het belang van tijdstip en plek voor bijeenkomsten.  
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