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	Ruimte voor titel: Feestelijke activiteiten
	Doelen: Ouders leren andere ouders kennen. Ouders voelen zich gewaardeerd in het geheel van de activiteit.  Het schoolteam is bereid om ouders te laten meewerken.  Het schoolteam ziet hier de meerwaarde van in. De leerlingen zijn fier omdat hun ouders meewerken.  De leerlingen voelen dat er een positieve interactie is tussen de school en hun ouders. 
	Verloop: VoorafGa in gesprek met het team om het concept van de feestelijke activiteit op punt te zetten: - Wat is de aanpak, het thema, het doel? Wie doet wat en wanneer? Hoeveel mensen zijn er nodig om te helpen? Waarvoor is precies hulp nodig? Denk hierbij verder dan het aanbieden van de gebruikelijke hapjes of taarten. Je kan bijvoorbeeld ook workshops organiseren zoals henna schilderen, schminken, een sportworkshop, het maken van een affiche, … Hou in het oog hoeveel ruimte er nog is voor inbreng van de ouders. Een draaiboek is handig en zorgt voor een transparante communicatie.- Maak afspraken rond de betrokkenheid van de ouders: hoe worden eventuele aankopen vergoed? Krijgen ze drank- en eetbonnetjes ter plaatse? Voorziet de school in een bedanking? Uitnodigen van de oudersZorg voor communicatie op maat met het oog op het bereiken van een ruim publiek: - Nodig ouders uit om te helpen.- Informeer de ouders mondeling over de activiteit, bijvoorbeeld aan de schoolpoort of tijdens een koffiemoment. Communiceer helder over taakomschrijving, opdracht, doel en verwachting. Geef ruimte voor eigen inbreng, dit kan een stimulans zijn voor ouders om samen iets te ondernemen. - Motiveer ouders om deel te nemen. Spreek hen aan op hun talenten, moedig hen aan om met andere ouders samen te werken, stel hen gerust dat ze niet alleen verantwoordelijk zijn, schep duidelijkheid over eventuele kosten, …  Organiseren van de activiteit zelfBetrek de ouders maximaal van bij de start, zo kan je:- … met de geïnteresseerde ouders een aantal insteken bedenken en deze voorstellen aan het team.- … de ouders helpen om de activiteit voor te bereiden en uit te voeren. - … de ouders maximaal kansen geven om samen te werken, eventueel in verschillende groepjes of op verschillende momenten.- … de infrastructuur voorzien die nodig is, bv. een buurtlokaal.- … tijdens of vlak na de activiteit een bedanking voorzien voor alle ouders. - … feedback geven rond hetgeen er met een mogelijke opbrengst is gebeurd.
	Partners: Schoolteam, werkgroep feesten of de betrokken leerkracht(en), ouders, eventueel betrokken buurtorganisaties/kunstenaars/...
	Tips en aandachtspunten: Zorg ervoor dat ouders voldoening halen uit hun bijdrage.Hou rekening met 'verworvenheden' uit het verleden, bv. iemand heeft al jaren de bar verzorgd.  
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