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	Ruimte voor titel: Ouders helpen mee op schoolfeest
	Doelen: Ouders (en andere opvoedingsverantwoordelijken) leren elkaar beter kennen.Ouders hebben positieve, meer informele contacten met schoolteam.Schoolteam is bereid om ouders te laten meewerken.Schoolteam waardeert de inspanningen van ouders.Schoolteam houdt rekening met alle ouders bij de organisatie van het schoolfeest.Schoolteam voorziet in de organisatie de mogelijkheid tot ontmoeting (ouders onderling en ouders-schoolteam).Er is transparantie over de opbrengst en het doel ervan naar alle geledingen, inclusief ouders. 
	Verloop: Ouders helpen mee. - Motiveer de ouders om een rol op te nemen bij de voorbereidingen van het schoolfeest en/of op het schoolfeest zelf. Je doet dit schriftelijk en mondeling via verschillende kanalen.- Bevraag de ouders en hou rekening met hun ideeën. Hun inbreng koppel je terug naar het schoolteam en/of de werkgroep (school)feest.- Coördineer de activiteit of help de ouders om de activiteit voor te bereiden en  help hen bij het uitvoeren ervan. - Zorg voor accommodatie in functie van de voorbereiding door bijvoorbeeld het buurtlokaal te huren.- Zorg voor een bedanking. - Evalueerthet schoolfeest samen met de ouders via verschillende kanalen: aan de schoolpoort, via het oudercomité, op het koffiemoment, tijdens het bedankingsmoment, …- Laat de ouders weten wat er met de opbrengst gebeurde. Ouders ontmoeten elkaar en het schoolteam. - Heb aandacht voor het smeden van banden tussen de ouders tijdens de voorbereidings- en andere momenten.- Samen met het team denk je mee rond de organisatie van het schoolfeest in functie van het creëren van ontmoetingskansen.  
	Partners: WG (school)feest of volledig schoolteam, oudercomité of andere organen op school, alle ouders.
	Tips en aandachtspunten: Sta stil bij de toegankelijkheid van activiteiten: welk moment, culturele diversiteit, ...  De prijzen van eten en drankjes moeten betaalbaar zijn. Overleg hierover met ouders. Vind een evenwicht in opbrengst als doel en betaalbaarheid als doel.   
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