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	Ruimte voor titel: Instapmoment - inschrijving en wenmoment (1)
	Doelen: Ouders en leerkracht(en 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: 1. De inschrijving- Bij het inschrijven op school worden de eerste vragen beantwoord, soms wordt er ook een rondleiding gegeven. - Het info- of wenmoment en het instapmoment worden aangekondigd. Afhankelijk van de schooleigen afspraken doe je als brugfiguur de inschrijving al dan niet zelf. Zorg ervoor dat je sowieso op de hoogte bent van wie de instappers zijn. Maak een lijst op van alle instappers met hun contactgegevens en de juiste instapdata. 2. Het wen- of infomoment- Je plant de info- of wenmomenten, afhankelijk van wat gebruikelijk is bij jou op school. Een infomoment bestaat meestal uit een gesprek tussen directie en ouders met algemene uitleg over de school en een gesprek tussen de leerkracht en de ouders met informatie over de klaswerking. Een wenmoment is een kennismaking tussen de instappers en hun ouders in de klas.- Een paar weken voor de geplande momenten nodig je de ouders uit per brief en via telefoon. Je kunt ook een huisbezoek plannen waarbij je de ouders uitnodigt en hen extra informatie geeft en/of informatie van hen vraagt.  Je werkt deze momenten uit op maat van de school, samen met de leerkrachten. - Zorg voor visuele ondersteuning tijdens het info- of wenmoment: wijs zaken aan in de klas, toon materiaal, gebruik foto's, … Zo wordt de informatie niet enkel in woorden gevat en begrijpen de ouders beter wat er wordt gezegd.- Voorzie, indien nodig, tolken voor de verschillende momenten. Op die manier kunnen de ouders de informatie ten volle begrijpen en vragen stellen.  Er zijn verschillende mogelijkheden om deze momenten vorm te geven:· Ouders en kind komen samen wennen tijdens de klasuren en in de speeltijd.· De klasleerkracht houdt een infomoment voor de ouders, bij voorkeur na de klasuren en zonder de instapper, zodat er rustig kan worden gepraat.· De directie houdt een infomoment voor de ouders met uitleg over de school, de afspraken, de algemene werking en visie, …· De opvang houdt een infomoment met uitleg over de voor- en naschoolse opvang, de werking, visie, facturen, …
	Partners: Ouders van instapper(s), directie, betrokken leerkrachten, opvang STIBO/IBO, organisaties die gezin ondersteunen bij aanmelden en/of inschrijven.
	Tips en aandachtspunten: Spreek de kleuter aan bij zijn naam en geef hem al een plekje in de klas, aan de kapstok, ... (foto, symbooltje). Geef een aandenken mee, bv. een fotoboekje rond de klaswerking of een aftelkalender (www.klasse.be/75720/aftelkalender-eerste-schooldag).Vraag de ouder naar zijn verwachtingen en bezorgdheden.
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