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	Ruimte voor titel: Schoolpoort
	Doelen: Ouders/ opvoedingsverantwoordelijken voelen zich welkom.Ouders leren de brugfiguur kennen.Ouders leren elkaar kennen.Ouders zijn op de hoogte van acties van de brugfiguur en van activiteiten van de school. Ouders kunnen vragen stellen, info delen en ingaan op  vragen en bezorgdheden. Het schoolteam  is aanspreekbaar voor ouders.Het schoolteam legt informeel contact met ouders. Het schoolteam stelt vragen, deelt info en gaat in op vragen en bezorgdheden.  
	Verloop: Wens iedereen (zowel leerkrachten, ouders als leerlingen) een 'goedemorgen' aan de schoolpoort. Zo creëer je een informeel contact en nodig je de ouders uit tot een gesprek. Je kan dit moment ook gebruiken om informatie over de kinderen door te spelen, bijvoorbeeld zaken die je opvielen tijdens de speeltijd. Zo weten de ouders dat je betrokken bent bij hun kind. - Door zelf zo vaak mogelijk aan de schoolpoort te staan, toon je het belang van dit laagdrempelig contactmoment. Ouders ervaren op dat moment weinig fysieke drempels om je aan te spreken. Zo zien ook leerkrachten dat de ouders betrokken zijn en vragen hebben. Dit motiveert de leerkrachten om tijdens de poortmomenten ook zelf naar de ouders toe te stappen. - Afhankelijk van het schoolbeleid kunnen ook de leerkrachten zelf aan de poort staan. Dit niet enkel als toezichter maar met het doel om contact te maken met de ouders. Spoor de leerkrachten aan om geregeld iets positiefs of opvallends aan de ouder te vertellen over zijn of haar kind. - Bouw verder op wat je al weet en zet deze kennis in aan de schoolpoort. Vraag een ouder bijvoorbeeld hoe het is met een kind dat slecht sliep, complimenteer een ouder die vandaag wel eens op tijd is, vraag aan een ouder of het verloren voorwerp gevonden is, … Op deze manier toon je interesse en hou je het gespreksonderwerp open. - Hang bepaalde schoolafspraken, brieven en uitnodigingen in de buurt van de schoolpoort; deze nodigen vaak uit tot een gesprek. Je kan ook flyers en infoblaadjes uitdelen en daarbij extra uitleg geven. 
	Partners: Schoolteam, ouders en leerlingen, eerder sporadisch ifv promoten van een    specifieke activiteit: brede school, Opvoedingswinkel, buurtorganisaties, ...
	Tips en aandachtspunten: Denk na over de toegankelijkheid van de school en de ‘regels’ aan de schoolpoort. Verduidelijk wat je functie is op school, wat je voor de ouders kan doen.Toon oprechte interesse en hanteer positieve communicatie met uitdrukkelijke aandacht voor wederkerigheid. Trek hier voldoende tijd voor uit en zet zelf de stap.
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