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	Ruimte voor titel: Infomoment begin schooljaar - leerinhoud
	Doelen: Ouders krijgen zicht op een bepaalde leerinhoud. 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:  Ondersteuntde infomomenten op school, bijvoorbeeld een informatiemoment in het eerste trimester waarop het aanvankelijk lezen en/of rekenen wordt toegelicht voor de ouders van het eerste leerjaar. - Nodig de ouders uit om een taal- of rekenles mee te volgen in de klas en hun kind aan het werk te zien. - Zorg voor tolken indien nodig of vraag aan de ouders die zowel het Nederlands als een andere taal machtig zijn om te vertalen. - Voorzie een warm onthaal met koffie en koekjes, waarbij je samen met de leerkracht de ouders welkom heet en het opzet van het moment toelicht. - Laat de ouders meevolgen met de oefeningen die de leerkracht geeft en de manier waarop de les verloopt. Zorg ervoor dat de leerkracht de ouders ook informeert over de verwachtingen rond huiswerk en het inoefenen van de leestaken.  - Geef de ouders de kans om vragen te stellen en om met elkaar en met de leerkracht te praten.  - Laat de leerkracht de ouders uitnodigen om in gesprek te gaan bij de start of het afsluiten van de dag, of via een berichtje in de agenda.  - Geef extra ondersteuning bij moeilijk te bereiken ouders door bijvoorbeeld een extra telefoontje, een sms, … Denk samen met de leerkracht na over mogelijke methodieken en materialen die de ouders kunnen helpen om de informatie beter te begrijpen. 
	Partners: Leerkrachten, directie, zorgcoördinator, ouders, tolken.
	Tips en aandachtspunten: Ouders vinden het prettig om hun kind aan het werk te zien.Gebruik hulpmiddelen: visuele steun, demonstratie, ...Beheer de tijd: voorzie voldoende tijd voor vragen en uitwisseling. Laat ouders zelf bepalen in welke mate zij actief deelnemen. 
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