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	Ruimte voor titel: Toeleiding naar vrije tijd
	Doelen: Ouders zien het belang in van een brede leer - en leefomgeving.Ouders kennen het aanbod van vrijetijd in de wijk en de mogelijkheden om aan te sluiten.Ouders engageren zich om hun kind(eren) te begeleiden naar naschoolse activiteiten.De school ondersteunt de naschoolse activiteiten voor de leerlingen.De leerkrachten leren de talenten van hun leerlingen kennen.De school werkt samen met de buurtpartners.De school werkt samen met de Brede school werking.De leerlingen krijgen kansen op vlak van brede ontwikkeling.   
	Verloop: Laat vanuit de invalshoek `brede leer- en leefomgeving' zowel leerlingen als ouders kennismaken met het (wijk)aanbod op het vlak van vrije tijd. Je enthousiasmeert en motiveert hen om aan dit aanbod deel te nemen. Om het belang van de brede ontwikkeling te onderstrepen en om de kans op slagen te maximaliseren (door drempels te verlagen) probeer je initiatieven te koppelen aan de school.  Daartoe kan je verschillende stappen zetten: - Participeer indien mogelijk aan het wijkoverleg of het project Brede School.- Koppel noden en behoeften van de school, de ouders en de leerlingen terug in het wijkoverleg.- Koppel het aanbod vanuit het wijkoverleg terug naar het team, enthousiasmeer het team en blijf aandacht houden voor alle leeftijdsgroepen.- Zet samen met het team een samenwerking op met de buurtpartners. Je kan onder meer specifieke projecten uitwerken in klas- of schoolverband, workshops organiseren om het aanbod te leren kennen, …- Stel het schoolgebouw open voor naschoolse activiteiten.- Informeer ouders over het vrijetijdsaanbod in de wijk of de stad, over het vakantieaanbod, … Dit kan onder meer gebeuren via `Onbekend is onbemind', een workshop van de Jeugddienst, begeleid door Ayfer Dönmez.- Ga in op individuele vragen van ouders en kinderen, bijvoorbeeld via deze tool (https://stad.gent/nl/vrijetijdsaanbod).- Leid ouders en kinderen toe naar het bestaande aanbod en begeleid hen actief waar nodig.- Werk met UiTPAS waar mogelijk. Leid ouders toe naar UiTPAS. Zet indien noodzakelijk een organisatiepas of groepspas in, of de Sport-na-Schoolpas voor jongeren in het secundair.- Organiseer waar mogelijk toonmomenten voor de ouders.  Je kan de talenten en behoeften van de kinderen mee op de agenda zetten bij kindbesprekingen, in het kader van breed leren. Dit vervolledigt het beeld en kan kansen scheppen bij de organisatie en invulling van bovenstaande acties. 
	Partners: Ouders, leerlingen, schoolteam, Brede school, vrijetijdsorganisaties, brugfiguren, buurtpartners, …
	Tips en aandachtspunten: Ga na hoe toegankelijk de organisaties zijn voor de ouders/leerlingen.Zoek samen naar mogelijkheden om kortingstarieven toe te passen (Uitpas, organisatiepas, tussenkomst mutualiteit, OCMW,…).
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