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	Ruimte voor titel: Overstap naar het eerste leerjaar - info- en doemoment
	Doelen: Ouders/ andere opvoedingsverantwoordelijken hebben zicht op de impact van het kleuteronderwijs in voorbereiding op het eerste leerjaar. Ouders kunnen hun kind ondersteunen in zijn ontwikkeling.Ouders hebben zicht op de evaluatiemethode die de school gebruikt. Ouders hebben een beeld van de klas- en schoolwerking (eerste leerjaar - lager onderwijs).Ouders worden bevestigd in hun ouderrol en voelen zich betrokken. De leerkrachten van het eerste leerjaar leren de nieuwe kinderen en hun ouders kennen. De leerkrachten informeren op maat en gaan in dialoog.Leerlingen zijn enthousiast over de activiteiten en de aanwezigheid van hun ouder(s). 
	Verloop: Een infomomentJe maakt een filmpje waarin alle kleuters in beeld komen en waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, gekoppeld aan de klaswerking. Deze montage duurt best niet langer dan een half uur. Je nodigt de ouders van de kleuterklas(sen) uit voor een infomoment waarbij je de film bekijkt met tussenin, na elk ontwikkelingsgebied, wat uitleg rond de ontwikkelingsdoelen, wat extra uitleg door de aanwezige kleuterjuf(fen) of informatie over de manier waarop de ouders thuis hun kleuters kunnen helpen en stimuleren, ...  Noot- In sommige scholen is er een gemengde groep tweede/derde kleuterklas, in andere scholen zijn de derde kleuters één groep. Bij een gemengde groep kan je van dit infomoment een tweejaarlijks systeem maken, afgewisseld met bijvoorbeeld enkele doe-momenten aan de hand van de themakoffers.- Je kan ook per ontwikkelingsgebied kiezen voor een filmpje, zodat je meerdere bijeenkomsten kunt organiseren, al of niet gecombineerd met een doe-activiteit of een openklasmoment. Doe-momentenJe gebruikt de themakoffers van het Onderwijscentrum Gent. Het is belangrijk om ze op tijd te ontlenen, ze te verkennen met de leerkrachten en/of zorgcoördinator en ze schooleigen te maken. De koffers bieden een goede leidraad om verschillende ontwikkelingsgebieden te belichten. Een bijkomende mogelijkheid is om de ouders rond hetzelfde ontwikkelingsgebied opdrachten in het eerste leerjaar te laten uitvoeren. Zo wordt de opbouw van vaardigheden extra belicht. Informatiefolder of infobrochureBij de themakoffers `motoriek' en `schoolrijpheid' zijn er visueel aantrekkelijke folders die een mooie aanvulling bieden op de gegeven informatie. Er zijn nog verschillende andere brochures te vinden op het internet, bij collega's, bij het CLB, ... Je kan in samenwerking met de leerkrachten ook zelf een boekje maken met concrete tips over de manier waarop je als ouder je kind kunt voorbereiden op het eerste leerjaar. Het voordeel is dat je kunt inspelen op de directe omgeving van de gezinnen waardoor het boekje heel herkenbaar wordt. 
	Partners: Leerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinator, ouders en leerlingen, eventueel tolken.
	Tips en aandachtspunten: Zoek naar een geschikt moment en bied eventueel meerdere keren aan.Heb aandacht voor de mogelijkheid tot direct contact tussen ouders en leerkracht, ouders en zorg/directie en ouders onderling. 
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