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	Ruimte voor titel: Openklas
	Doelen: Ouders/ andere opvoedingsverantwoordelijken voelen zich welkom in de klas. Ouders krijgen een beeld van leerinhoud en klaswerking. Ouders kennen de leerkracht van hun zoon/dochter en durven hem/haar aanspreken.   Ouders worden bevestigd in hun ouderrol.  De leerkracht betrekt de ouders. Leerlingen ervaren dat ouders welkom zijn in de klas. 
	Verloop: 1. Voorbereiding openklasmomenten Bereid samen met de betrokken leerkrachten het openklasmoment voor.- Ga na hoeveel ouders een tolk nodig hebben. Over welke talen gaat het? Kan je dit zelf opnemen, schakel je andere ouders in of kies je ervoor om tolken aan te vragen? - Maak promotie voor het openklasmoment via een affiche, flyer, ...- Maak een brief of een uitnodiging en laat die uitdelen. Voorzie tijdens het openklasmoment ook voldoende tijd om vragen te stellen. - Spreek de ouders persoonlijk aan en nodig hen uit aan de schoolpoort of de klasdeur. Ter herinnering kan je hen eventueel nog opbellen of een sms sturen.        2. Het openklasmoment in de kleuterklasZorg samen met de betrokken leerkrachten voor een warm onthaal met koffie en koekjes. Je begeleidt de ouders naar de klas, waar de leerkracht de ouders samen met de kinderen welkom heet. - De ouders nemen plaats in de klas. Je zorgt ervoor dat ze samen met hun kleuter het onthaalmoment kunnen volgen.- Het onthaal bestaat doorgaans uit een liedje, het tellen van aanwezige en afwezige kinderen, het overlopen van de dagen van de week, het weer, het dagschema en de verjaardagskalender. - Na het onthaal volgt het keuzemoment voor de verschillende hoeken. De kleuters kiezen via het keuzebord een speelhoek.- De leerkracht stelt samen met de kinderen de verschillende hoeken in de klas voor. - De ouders mogen met de kinderen meespelen in de verschillende hoeken.- Je vergezelt de ouders en geeft hen informatie over het materiaal of de werkmethodes die niet aan bod zijn gekomen tijdens het observatiemoment.        3. Het openklasmoment in  het lager- Zorg voor een warm onthaal met koffie en koekjes. Je begeleidt de ouders naar de klas, waar de leerkracht de ouders samen met de kinderen verwelkomt.- De ouders volgen een les of activiteit (let op het visuele aspect) en krijgen daarna mondelinge informatie. - Het lesmoment is zo opgebouwd dat er veel informatie aan bod komt, bijvoorbeeld afspraken rond de schoolagenda, het huiswerk,...
	Partners: Leerkracht, zorgcoördinator, directie, ouders en leerlingen, eventueel tolken.
	Tips en aandachtspunten: Geef een realistisch beeld  van de klaswerking. Voorzie de mogelijkheid om interactie te hebben met leerkracht, zorg, … en andere ouders.
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