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	Ruimte voor titel: Oudercontacten
	Doelen: Ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) hebben de mogelijkheid om leerkrachten en andere medewerkers (bv. zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, …)  te ontmoeten.Ouders hebben meer kennis over het schoolleven van hun kind.Ouders krijgen een beeld van de school- en klaswerking. Ouders krijgen beter zicht op wat goed of minder goed gaat op school. De leerkracht informeert de ouder over hun kind in de klas en op school. De leerkracht gaat in dialoog met de ouder. De leerkracht maakt afspraken met ouders en leerlingen. De leerkracht krijgt een beeld van de gezinscontext. De relatie tussen de school en de leerlingen versterkt door het begrip voor hun gezinscontext.De relatie tussen de leerlingen en de school versterkt door de inzet van de school om ook met de ouders te spreken over positieve zaken.  
	Verloop: Neem deel aan de (voorbereidende) kind- en zorgbesprekingen en denk mee na. Ondersteun de gesprekken tijdens het oudercontact: zie actiefiche `Gesprekken met ouders'. Zorg (mee) voor de praktische uitwerking van de oudercontacten: - Denk na over de locatie: Waar gaat het gesprek best door, rekening houdend met aspecten als privacy, bereikbaarheid, … ?- Kies een goed moment: hou rekening met de mogelijkheden van de ouders en de leerkrachten, met de verschillende kinderen in één gezin, met de aanwezigheid van tolken, ...- Reserveer tolken en stem de reservering af op de oudercontacten (of omgekeerd).- Ondersteun extra ontmoetingsmomenten met CLB, huiswerkbegeleiding, zorgcoördinator, directie, …         Zet in op extra aankleding van de oudercontacten: - Zorg voor een warm onthaal en een goede sfeer door bijvoorbeeld een babbelbar te installeren of een gezellige wachtruimte te creëren met kans op informele ontmoeting. Dit kan eventueel in samenwerking met enkele klassen (leerlingen kunnen de ruimte mee aankleden, lekkernijen maken of laten meebrengen van thuis, optreden als gids, …)- Nodig extra organisaties uit zoals bijvoorbeeld vrijetijdsorganisaties.- Maak van het moment gebruik om ouders extra te betrekken, te informeren of te bevragen. Je kan bijvoorbeeld de barometer rond het partnerschap school-gezin afnemen met tablets, de resultaten terugkoppelen of extra input vragen van de ouders.  
	Partners: Team, ouders, leerlingen, tolken, externe hulpverlening, (gezins)ondersteuners, CLB.                    
	Tips en aandachtspunten: Focus op het gemeenschappelijk doel: welzijn van het kind. Heb oog voor echte dialoog: oprechte interesse tonen, positieve communicatie hanteren; uitdrukkelijke aandacht voor wederkerigheid. Trek hier voldoende tijd voor uit en zet zelf de stap.
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