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	Ruimte voor titel: Stimuleren van informele contacten op formele momenten - algemeen
	Doelen: Ouders/ opvoedingsverantwoordelijken ontmoeten elkaar.Ouders krijgen de kans om leerkrachten en andere medewerkers (zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, …) ook op een informele manier te ontmoeten.Ouders nemen gemakkelijker contact op met de school. Het schoolteam leert de ouders en leerlingen op een informele manier kennen.Het schoolteam krijgt een beeld van de gezinscontext en dus de brede leer- en leefomgeving van de leerlingen.   
	Verloop: Algemeen Overleg met de leerkracht(en) en de andere betrokkenen en zoek naar mogelijkheden om ontmoeting te creëren. - Zorg voor een goede omkadering van de activiteit: richt de ruimte gezellig in, voorzie koffie en koekjes, ontvang de ouders vooraf en stel hen gerust, vergezel hen naar de klas of refter, sla een praatje, bied de ouders een comfortabele zitplaats aan, voorzie een speelhoek voor peuters, zorg voor een aandenken (zoals een foto van het moment zelf, een chocolaatje, …), … - Denk na over acties of methodieken die interactie stimuleren. Hoe is de inrichting van de klas (zitten de ouders in groepjes of samen met hun kind, …)? Is er ruimte voor een persoonlijke toets - de kinderen die werkjes tonen of iets voorbereiden? Zorg eventueel voor een kleine opdracht die een gesprek kan uitlokken: Wie zijn de vrienden van je kind? Ken je hun ouders? Wat vind jij een talent van je kind? Je kan ook een opwarmer of ijsbreker gebruiken zoals een speeddate met je buurman of -vrouw. Besteed voldoende aandacht aan de verbinding tussen de leerkracht en de ouders.- Voorzie tijdens het informeel moment kleine ijsbrekers die een actieve deelname vereisen van zowel de ouders als de leerkrachten.- Betrek de leerkracht bij informele babbels met de ouders en bewaak het informele karakter. Leerkrachten hebben soms de neiging om vlug terug te grijpen naar 'schoolse' gespreksonderwerpen. - Besteed extra aandacht aan ouders en/of leerkrachten die moeilijker tot informele uitwisseling komen en ondersteun de verbinding door bijvoorbeeld actief vragen te stellen: Hoe gaat het thuis? Hoe gaat het met de familie? Waar woon je, …? Benoem positieve elementen: Jullie kleuter is zo ondernemend, jullie zoon is zo sociaal… is dat thuis ook zo? Leg linken met persoonlijke situaties of ervaringen. Op deze manier creëer je verbinding van mens tot mens en heb je aandacht voor de inbreng van zowel de ouders als de leerkrachten.Dit zijn kleine maar bewuste acties en tussenkomsten waardoor de verbinding tussen de ouders en de school sterker wordt. 
	Partners: Schoolteam en ouders.
	Tips en aandachtspunten: Detecteer de noden en behoeften van de verschillende actoren. Trek voldoende tijd uit.Zet zelf de stap. 
	Afbeelding2_af_image: 


