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	Ruimte voor titel: Ouders gaan mee op uitstap
	Doelen: Ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) leren de school op een andere manier kennen.Ouders maken kennis met leerdoel, leerinhoud en aanpak. Ouders versterken de band met de leerkracht, hun kind en andere kinderen.De school houdt rekening met de moeilijkheden/ drempels waarop ouders botsen.Leerkrachten leren ouders op een andere manier kennen.  Leerkrachten waarderen de inzet van de ouders.Leerlingen voelen de steun en betrokkenheid van hun ouder(s). 
	Verloop: Probeer zicht te krijgen op het mogelijk engagement van ouders. Dit kan je doen door in het begin van het schooljaar ouders te bevragen, bijvoorbeeld via een lijst met reeds geplande uitstappen (voorleggen op een infomoment, uithangen aan de klasdeur, …), via een hulpcheque, …  Spreek de ouders van kansengroepen persoonlijk aan, om zo de drempel te verlagen. Schakel daarbij eventueel andere ouders in die de taal machtig zijn. Zorg ervoor dat het duidelijk is wat er van de ouders wordt verwacht bij het begeleiden van een uitstap. Organiseer hiervoor eventueel een mini-infosessie of een koffiemoment. Belicht het verloop van de uitstap en de afspraken: benoem dat de ouders ook andere dan hun eigen kinderen mogen aanspreken en begeleiden, schep duidelijkheid rond het uitdelen van koekjes, … Ga eventueel mee om de ouder te steunen. Werk in het geval van uitstappen die zich herhalen, zoals het begeleiden van en naar het zwembad, met een vaste lijst van mogelijke ouders die kunnen helpen. Probeer bij bepaalde uitstappen die gericht zijn op het informeren van ouders - zoals het bezoeken van het Beroepenhuis - een maximale aanwezigheid te bekomen. Evalueer de activiteit kort samen met de ouders. Dit kan mondeling of met een eenvoudig evaluatieformulier (bijvoorbeeld met pictogrammen). Zorg eventueel voor een bedanking, zeker wanneer ouders zich op regelmatige basis engageren, zoals zwemouders die wekelijks de klassen begeleiden.  
	Partners: Leerkrachten en ouders.
	Tips en aandachtspunten: Werk op maat.Creëer een veilige omgeving.Communiceer verbindend en krachtgericht, moedig ouders en leerkrachten aan.
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