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	Ruimte voor titel: Infomoment begin schooljaar - klaswerking
	Doelen: Ouders krijgen zicht op de klaswerking. Ouders krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. Ouders krijgen handvaten om thuis een gesprek over school te stofferen. De leerkracht geeft heldere informatie op maat van de groep ouders. Leerkrachten en ouders gaan in interactie.De leerkracht komt tot haalbare afspraken met ouders (en leerlingen).       
	Verloop: Je kan kiezen voor een openklasmoment, een infomoment of een combinatie van beide.Bij een openklasmoment worden de ouders uitgenodigd om de klaswerking 'aan den lijve' mee te maken (zie aparte good practice). Bij een infomoment geeft de leerkracht uitleg over de klaswerking. Voorbeeld van een infomoment:  - Zorg ervoor dat de kinderen een actieve rol hebben in de organisatie van de actie. De kinderen kunnen hun ouders uitnodigen aan de hand van een zelfgemaakte uitnodiging, er kunnen werkjes van de kinderen worden tentoongesteld, …- Om een maximaal aantal ouders te bereiken kan je twee sessies op één dag voorzien: eentje in de namiddag bij het afhalen van de kinderen (15u30) en eentje 's avonds (19u).- Zorg voor een warm onthaal en eventueel ook een kleine activiteit voor de ouders zoals een wensboom, een familiemuur, …- Werk indien nodig met tolken.- Laat het moment starten met een uitleg door de leerkracht over de dagindeling, de werkboeken, zelfstandigheid en verwachtingen rond huiswerk.- Voorzie visuele ondersteuning bij de informatie, toon zo veel mogelijk in de klas (agenda, werkboeken, materiaal, ...), gebruik foto's, laat kinderen uitbeelden, … - Laat de leerkracht de ouders uitnodigen om in gesprek te gaan bij de start of bij het afsluiten van de dag of via een berichtje in de agenda.- Geef duidelijke informatie mee zodat de ouders deze thuis kunnen overlopen met andere gezinsleden (denk aan de dagplanning, een kalender met uitstappen, informatie over toetsen, oudercontacten, de voorstelling van  het team met hun contactgegevens, …).- Zet extra in ondersteuning bij moeilijk te bereiken ouders door bijvoorbeeld een ludieke actie aan de schoolpoort, een extra telefoontje, een sms, … 
	Partners: Leerkrachten, directie, zorgcoördinator, ouders, tolken.
	Tips en aandachtspunten: Ouders vinden het prettig om hun kind aan het werk te zien. Werk op maat van de ouder en gebruik hulpmiddelen: visuele ondersteuning, inschakelen tweetalige ouders, ...Zorg voor een 'spoor' na het infomoment: een foto van hun kind, een overzicht van de klasafpraken, contactgevens, een weekkalender, ...
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