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	Ruimte voor titel: Koffiemoment - specifiek
	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: Specifiek Voorbereiding - Maak een planning: kies de data voor de koffiemomenten, voorzie materiaal en benodigdheden, maak een kostenraming, kies een plaats, stel een communicatieplan op.- Start met je promotie: maak posters en flyers, mail collega's, verzend een nieuwsbrief, spreek de ouders aan en nodig hen persoonlijk uit, voorzie een uithangbord, hang posters op op een goed zichtbare plaats (klasdeuren, gang, infobord, …).- Verzamel, test en koop materiaal aan.- Stel een draaiboek op met de timing en taken (Wie maakt de koffie? Waar gebeurt de afwas?)- Deel doelstellingen, timing en planning met de collega's en vraag hen de ouders ook uit te nodigen.  Uitvoering - Spreek de ouders actief aan, schenk de koffie uit, zorg voor een warm onthaal en een vriendelijke begroeting. - Stel jezelf voor en stel de ouders aan elkaar voor. Evaluatie - Wat liep er volgens plan en wat niet? Wat liep goed en wat kan er beter? - Moeten we de oorspronkelijke plannen bijsturen?  
	Partners: Ouders, schoolteam, leerlingen, organisaties uit de buurt, Opvoedingswinkel, CLB, Kinderen eerst, ...
	Tips en aandachtspunten: Gebruik materialen die een gesprek uitlokken, verras en varieer, bv. een fotoboek, een voorwerp, klasmateriaal, ... Kies gespreksthema's die ouders aanbrengen.Zorg voor verbinding. Moedig interactie tussen (taal)groepen aan, meertalige ouders kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
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