
FICHE GOOD PRACTICE
Titel

Afbeelding

Doelen



Verloop

Partners

Tips en  
aandachtspunten


	Ruimte voor titel: Barometer partnerschap school gezin - terugkoppeling naar schoolteam
	Doelen: Het team voelt zich betrokken in het streven naar een optimaal partnerschap school-gezin.Leerkrachten durven zeggen hoe ze de samenwerking met de ouders ervaren.Leerkrachten wisselen meningen uit met collega's.Leerkrachten doen voorstellen om de samenwerking te verbeteren.  
	Verloop: Bespreking van de resultaten - bereid de terugkoppeling voor met de directie en het kernteam. Bepaal wat je wil bespreken en hoe je dit zult aanpakken.   - Stuur de resultaten ter voorbereiding door naar de teamleden of leg ze in een bundel in de leraarskamer. Schat op voorhand wel goed in hoe gevoelig bepaalde onderwerpen zijn, zeker wanneer er gewerkt wordt met schooleigen en/of open vragen. - Je kan de resultaten ook samenvatten; doe dit zelf of in samenspraak met het kernteam. Schakel eventueel je coach in.- De terugkoppeling van de resultaten gebeurt plenair tijdens een teamvergadering. Daar worden acties gekozen/geconcretiseerd. Deze acties worden verwerkt in het actieplan van de brugfiguur en het schoolwerkplan.  - Je kan bij de terugkoppeling kiezen voor verschillende formats of voor een combinatie van één of meerdere formats. Op de teamvergadering kan je:   - de resultaten (of een samenvatting daarvan) nog eens kort voorstellen aan het team. Het team gaat aan de slag met deze resultaten om prioriteiten te bepalen en/of dieper in te zoomen op bepaalde thema's.  - een aantal welgekozen thema's voorleggen (op voorhand bepaald binnen het kernteam). Bij voorkeur zijn dit thema's waar de leerkrachten rechtstreeks betrokken zijn en waarop zij dus ook invloed hebben, bijvoorbeeld informatie over de klaswerking.- Laat vervolgens de teamleden brainstormen over deze thema's en leg de resultaten aan elkaar voor. Kies bewust voor een bepaalde groepssamenstelling, zodat je een maximale uitwisseling bekomt. Je kan verschillende methodieken inzetten: de placematmethode, een praatcafé met thematafels en een gastheer per tafel, de cirkeltechniek (`Wat hebben we al en waar willen we naartoe?'),  …- Tenslotte kan het team kiezen of stemmen voor de ideeën waarmee het verder aan de slag wil. Kies uit deze ideeën enkele prioritaire actiepunten, zodat het traject behapbaar blijft. Dit traject kan dan opgevolgd worden door de brugfiguur, samen met het kernteam of de werkgroep rond het partnerschap school-gezin.Als brugfiguur waak je erover dat tijdens het hele proces van terugkoppeling en communicatie alle partijen - dus zowel ouders als schoolteam - betrokken zijn en op de hoogte zijn van wensen, ideeën en plannen. 
	Partners: Schoolteam (en coach brugfiguren).
	Tips en aandachtspunten: Voorzie voldoende tijd, zowel voor de voorbereiding als voor de bespreking met het hele team. Zorg ervoor dat alle teamleden zich aangesproken voelen. 
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