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	Ruimte voor titel: Instapmoment - effectieve instap (2)
	Doelen: Ouders en leerkrachten maken kennis met elkaar.Ouders krijgen informatie over de klas- en schoolwerking.Ouders hebben zicht op de afspraken bij instappers. Ouders kunnen vragen stellen aan leerkrachten, directie en brugfiguur. De leerkracht gaat in gesprek met de ouders. De school denkt na over de gepaste manier om een vertrouwensband op te bouwen met de ouders.De kleuter voelt zich veilig in de klasomgeving.De kleuter komt regelmatig naar school. 
	Verloop:         Het instapmoment zelfOp de eerste schooldag zorg je, samen met de klasleerkrachten, voor een warm onthaal van de ouders en de instappers. Je voorziet gepaste communicatie en informatie op maat van de school.Er zijn verschillende methodieken:· Je zorgt voor beeldmateriaal van de eerste schooldag: foto's, filmpje, …· Je belt de ouders op tijdens de eerste schooldag om te vertellen hoe het gaat en te luisteren naar hun vragen.· Je motiveert ouders om de klas te verlaten, het afscheid niet te lang te rekken en je blijft beschikbaar voor ouders na de eerste afscheidsmomenten om nog even na te praten en hen gerust te stellen.· Je maakt  - samen met de leerkracht  - tijd voor een gesprekje met de ouders bij het afhaalmoment.Je volgt de instapper de eerste dagen op, zodat je kort op de bal kan spelen in geval van zorgen van de ouders of wanneer de instapper er niet is.    
	Partners: Ouders van instapper(s), directie, betrokken leerkrachten, opvang STIBO/ IBO, organisaties die gezinnen ondersteunen bij het aanmelden en/ of inschrijven.
	Tips en aandachtspunten: Bespreek het afscheidsritueel met het gezin.Geef de ouder(s) de kans om even te bekomen en na te praten.Bij communicatie gedurende de dag, bv. het versturen van een foto: bespreek op welke manier je papa en/ of mama en/ of andere opvoedingsverantwoordelijken best bereikt. 
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