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	Ruimte voor titel: Koffiemoment - algemeen
	Doelen: Ouders/ opvoedingsverantwoordelijken weten dat ze welkom zijn op het koffiemoment.Ouders weten dat ze er terecht kunnen met vragen, zorgen, opmerkingen,…Ouders leren andere ouders kennen en breiden hun netwerk uit.Ouders krijgen laagdrempelige informatie rond relevante thema's: interne werking school, extern aanbod, …  Het team voelt zich welkom op het koffiemoment.Het team grijpt het koffiemoment aan om met ouders in interactie te treden. Het team denkt mee over de invulling van het koffiemoment.   
	Verloop: Algemeen Het koffiemoment biedt ouders de kans om de school, de schoolwerking en het team beter te leren kennen en op informele wijze te ontmoeten. Als brugfiguur zorg je ervoor dat het koffiemoment een vaste waarde wordt in de werking en organiseer je het op welbepaalde momenten: dagelijks, wekelijks, maandelijks, vóór een vakantie Kies naargelang je doelstelling ook bewust voor een bepaalde vorm. Er zijn verschillende `soorten' koffiemomenten:- Een informeel koffiemomentTijdens dit koffiemoment is iedereen welkom voor een babbeltje zonder meer; ouders kunnen er makkelijk vragen stellen.- Een interactief of thematisch koffiemomentTijdens dit koffiemoment bied je gericht een bepaald thema of een bepaalde activiteit aan, bijvoorbeeld: Hoe begeleid ik mijn kind bij het huiswerk maken?    *je kan dit koffiemoment koppelen aan een spelmethodiek (zoals een methodiek van Babbelonië)    *je kan dit koffiemoment koppelen aan een activiteit (zoals samen koken of samen opruimen)- Een koffiemoment met een intern bezoek Een klas komt op bezoek om iets te tonen of te vertellen aan de ouders. De kinderen zingen een liedje of vertellen wat ze in de klas aan het doen zijn, ...- Een koffiemoment met een extern bezoekEen externe dienst (de bibliotheek, de opvoedingswinkel, …) komt op bezoek om op maat van de ouders iets te vertellen over de eigen werking. Je kan eventueel ook samen met de ouders deze dienst gaan bezoeken tijdens het koffiemoment. Plaats van het koffiemoment:De locatie waar je het koffiemoment organiseert, heeft invloed op wie er komt en wat je kan verwachten:    * Op een vaste, goed bereikbare ruimte: deze plek wordt voor de ouders een       'vaste waarde', je kan er rustig gesprekken voeren.    * Aan de schoolpoort; extra voordelen zijn dat je...       mensen die weinig tijd hebben op een andere manier kunt leren kennen       mensen kunt enthousiasmeren om naar het reguliere koffiemoment te komen       een actie extra in de kijker kunt zetten       een grote groep mensen kunt bevragen, enthousiasmeren, bedanken, …       (bijvoorbeeld op de dag van de ouder, dag van de thuistaal, laatste schooldag). 
	Partners: Ouders, schoolteam, leerlingen, organisaties uit de buurt, de Opvoedings-winkel, CLB, Kinderen eerst, ...
	Tips en aandachtspunten: Baken het koffiemoment duidelijk af in tijd. Verwittig als je hiervan afwijkt, bv. bij extern bezoek.Zorg voor een back-up gastvrouw of gastheer; ook ouders kunnen hier een rol in spelen.
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