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	Ruimte voor titel: Barometer partnerschap school gezin - terugkoppeling naar ouders
	Doelen: Ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) durven zeggen hoe ze de samenwerking met de school ervaren. Ouders wisselen meningen uit met andere ouders. Ouders doen voorstellen om de samenwerking te verbeteren. Het schoolteam luistert naar de stem van de ouders. Het schoolteam houdt rekening met de voorstellen van de ouders. 
	Verloop: Bespreking van de resultaten: - Neem de tijd voor een grondige analyse van de resultaten. -  Bepaal samen met het team op welke manier je naar de ouders terugkoppelt (eventueel met de hulp van je coach).- Gebruik verschillende kanalen: via een brief, op de website, via een presentatie aan de oudergroep, ...- Zorg voor een visuele presentatie op maat van de ouders: een PowerPoint-presentatie, een top tien van de voornaamste bevindingen, een staartdiagram, … - Je kan de resultaten op verschillende momenten voorstellen: tijdens een koffiemoment, tijdens een vergadering van het oudercomité, …- Bied de ouders de mogelijkheid om de resultaten te bespreken, te verfijnen of acties en verbeterpunten voor te stellen. Gebruik hiervoor een op voorhand gekozen methodiek.  Enkele voorbeelden:- Een mini-straatenquête: spreek ouders persoonlijk aan bij het binnenkomen op een oudercontact en stel hen extra vragen. Schakel hiervoor verschillende enquêteurs in. Vraag de ouders naar concrete acties of ideeën.- Stellingen: plaats een stelling in de kern van een roos, dit is het doel. Nodig de ouders uit om zich ten opzichte van deze stelling te positioneren (helemaal akkoord = dicht bij de roos,  minder akkoord = verder staan). Voorzie een extra begeleider om de ouders individueel te bevragen (Waarom nemen zij deze positie in? Wat zou volgens hen beter kunnen?) - Babbelbox: laat de ouders hun mening geven over een bepaald onderwerp of een bepaalde stelling.- Wenskaarten schrijven: laat de ouders rond een bepaald thema een wens uiten, opschrijven of laten schrijven.  Achteraf worden de gekozen ideeën en acties in samenspraak met het team verwerkt in het actieplan van de brugfiguur en in het schoolwerkplan.  ervoor dat de ouders weten welke actiepunten precies zijn gekozen en wat de volgende stappen zijn.  
	Partners: Team, ouders, eventueel tolken.
	Tips en aandachtspunten: Zorg voor een duidelijk en sterk visueel beeld van de resultaten.Wil je ouders diepgaander bevragen, kies dan maximaal voor twee helder geformuleerde thema's.
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