
 DOELSTELLINGEN BRUGFIGUREN

1
ONTMOETING 
Versterken van 
ontmoeting op school.
Er wordt ingezet op verschil-
lende soorten informele 
ontmoetingskansen. 

Bij sommige ontmoetings-
kansen staat de verbinding 
school-gezin centraal terwijl 
andere ontmoetingskansen 
gericht zijn op netwerken 
tussen ouders onderling. 

Informele ontmoetingskansen 
kunnen gecreëerd worden op 
schoolniveau (bv. schoolfeest) 
maar ook op klasniveau (bv. 
inloopochtend). Informele 
ontmoetingskansen kunnen 
op zichzelf staan (bv. 
koffiemoment) maar kunnen 
ook ingebouwd worden in 
een meer formele setting 
(bv. aansluitend op een 
oudercontact). 

2
INFORMATIE  
Verhogen van 
weder zijdse informatie
doorstroming tussen 
schoolteam en gezin.
In een partnerschap tussen 
school en gezin staat weder-
kerigheid centraal. Het is een 
dialoog vertrekkende vanuit 
een open, transparante en 
duidelijke communicatie. 
Deze communicatie gebeurt 
maximaal op maat en is 
begrijpbaar voor de ouder. 
Belangrijk hierbij zijn klare en 
duidelijke taal, gebruik van 
pictogrammen, inzetten van 
tolken, … 

Deze dialoog kan plaatsvinden 
in een informele context maar 
evengoed in meer formele 
of informerende momenten, 
tijdens een individueel gesprek 
of in groepsmomenten (bv. 
een inschrijvingsgesprek, een 
infomoment rond zindelijkheid, 
schoolrijpheid, overgang naar 
het secundair,…).

3
ACTIEVE 
SAMENWERKING
Versterken van de 
actieve samenwerking 
tussen schoolteam en 
gezin.
Ouders en schoolteam zetten 
zich samen in voor de school 
en voor het kind. De school 
heeft aandacht voor talenten 
van ouders. Ouders krijgen de 
ruimte om actief deel te nemen 
en deze talenten in te zetten in 
de klas (voorlezen, meehelpen 
in de klas, meegaan op uitstap, 
workshops verzorgen, …) en/of 
in de school (participeren aan 
klusdagen, schoolfeesten, …). 

4
INSPRAAK EN 
ADVIES
Vergroten van de 
inspraak en advies
mogelijkheden van 
ouders* op school.
Ouders zien als een 
volwaardige gesprekpartner, 
betekent ook kansen creëren 
om hun stem te horen: ouders 
bevragen, ouders aanmoedigen 
om zich te verenigen in een 
oudercomité, … 

We proberen een zo divers 
mogelijk publiek van ouders 
te bereiken en gebruiken 
hiervoor verschillende kanalen 
en diverse laagdrempelige 
methodieken.

5
BUURT EN 
PARTNERS
Versterken van de 
samenwerking tussen 
de school en haar rele
vante (buurt)partners.
De school in de buurt/stad 
plaatsen en omgekeerd, is 
belangrijk voor het creëren van 
een brede leer- en leefom-
geving. Vanuit deze gedeelde 
motivatie vinden de partners 
elkaar en versterken ze elkaars 
werking. Noden en behoeften 
van kinderen en ouders kunnen 
gedetecteerd worden en leiden 
tot het binnenbrengen van 
activiteiten op de school.  

Dit kan via samenwerking met 
relevante instanties (welzijn, 
vrijetijd, …) en/of een geor-
ganiseerd wijkplatform (brede 
school, wijkactieteams, …).

6
GEZIN
Versterken van het 
gezin. 
Het versterken van gezinnen 
gebeurt op basis van de noden 
die zij ervaren en de vragen 
die ze hebben. Deze noden en 
vragen kunnen een invloed 
hebben op de schoolloopbaan 
van kinderen (bv. inkomen, 
gezondheidsproblemen, 
huisvesting, opvoedingsvragen, 
huiswerk, …). Gezinnen krijgen 
ondersteuning op school en/
of worden toegeleid naar 
gepaste hulp buiten de school. 
Dit gebeurt met aandacht voor 
het uitbouwen van netwerken 
die zowel de gezinnen als de 
school ondersteunen.

Versterken van gezinnen 
gebeurt veelal op individuele 
basis maar kan ook in groep.

7
PARTNERSCHAP
Versterken van 
het draagvlak voor 
een partnerschap 
schoolgezin.
Een draagvlak uitbouwen 
betekent samen groeien naar 
een duidelijke visie en een 
duidelijk beleid waarbij het 
hele team maximaal op één 
lijn zit. Dit vraagt reflectie met 
het team over de aanpak van 
bovenstaande doelstellingen 
en strategieën om hiertoe te 
komen. Samen zetten we in 
op competentieverhoging, 
bv. in functie van positieve 
communicatie op maat van alle 
ouders. 
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*ouders en andere 
opvoedingsverantwoordelijken
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ONTMOETING 
Versterken van ontmoeting op school.
Er wordt ingezet op verschillende soorten informele ontmoetingskansen. 

Bij sommige ontmoetingskansen staat de verbinding school-gezin centraal terwijl 
andere ontmoetingskansen gericht zijn op netwerken tussen ouders onderling. 

Informele ontmoetingskansen kunnen gecreëerd worden op schoolniveau 
(bv. schoolfeest) maar ook op klasniveau (bv. inloopochtend). Informele 
ontmoetingskansen kunnen op zichzelf staan (bv. koffiemoment) maar kunnen 
ook ingebouwd worden in een meer formele setting (bv. aansluitend op een 
oudercontact). 



DOELSTELLING 2

INFORMATIE  
Verhogen van weder zijdse informatie doorstroming tussen 
schoolteam en gezin.
In een partnerschap tussen school en gezin staat wederkerigheid centraal. 
Het is een dialoog vertrekkende vanuit een open, transparante en duidelijke 
communicatie. Deze communicatie gebeurt maximaal op maat en is begrijpbaar 
voor de ouder. Belangrijk hierbij zijn klare en duidelijke taal, gebruik van 
pictogrammen, inzetten van tolken, … 

Deze dialoog kan plaatsvinden in een informele context maar evengoed in 
meer formele of informerende momenten, tijdens een individueel gesprek 
of in groepsmomenten (bv. een inschrijvingsgesprek, een infomoment rond 
zindelijkheid, schoolrijpheid, overgang naar het secundair,…).
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ACTIEVE SAMENWERKING
Versterken van de actieve samenwerking  
tussen schoolteam en gezin.
Ouders en schoolteam zetten zich samen in voor de school en voor het kind. 
De school heeft aandacht voor talenten van ouders. Ouders krijgen de ruimte 
om actief deel te nemen en deze talenten in te zetten in de klas (voorlezen, 
meehelpen in de klas, meegaan op uitstap, workshops verzorgen, …)  
en/of in de school (participeren aan klusdagen, schoolfeesten, …). 



DOELSTELLING 4

INSPRAAK EN ADVIES
Vergroten van de inspraak en advies mogelijkheden  
van ouders* op school.
Ouders zien als een volwaardige gesprekpartner, betekent ook kansen creëren om 
hun stem te horen: ouders bevragen, ouders aanmoedigen om zich te verenigen in 
een oudercomité, … 

We proberen een zo divers mogelijk publiek van ouders te bereiken en gebruiken 
hiervoor verschillende kanalen en diverse laagdrempelige methodieken.

*ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken
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BUURT EN PARTNERS
Versterken van de samenwerking tussen de school  
en haar relevante (buurt)partners.
De school in de buurt/stad plaatsen en omgekeerd, is belangrijk voor het creëren 
van een brede leer- en leefomgeving. Vanuit deze gedeelde motivatie vinden 
de partners elkaar en versterken ze elkaars werking. Noden en behoeften van 
kinderen en ouders kunnen gedetecteerd worden en leiden tot het binnenbrengen 
van activiteiten op de school.  

Dit kan via samenwerking met relevante instanties (welzijn, vrijetijd, …)  
en/of een georganiseerd wijkplatform (brede school, wijkactieteams, …).
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GEZIN
Versterken van het gezin. 
Het versterken van gezinnen gebeurt op basis van de noden die zij ervaren en de 
vragen die ze hebben. Deze noden en vragen kunnen een invloed hebben op de 
schoolloopbaan van kinderen (bv. inkomen, gezondheidsproblemen, huisvesting, 
opvoedingsvragen, huiswerk, …). Gezinnen krijgen ondersteuning op school en/of 
worden toegeleid naar gepaste hulp buiten de school. Dit gebeurt met aandacht voor 
het uitbouwen van netwerken die zowel de gezinnen als de school ondersteunen.

Versterken van gezinnen gebeurt veelal op individuele basis maar kan ook in groep.
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PARTNERSCHAP
Versterken van het draagvlak voor een partnerschap 
schoolgezin.
Een draagvlak uitbouwen betekent samen groeien naar een duidelijke visie en een 
duidelijk beleid waarbij het hele team maximaal op één lijn zit. Dit vraagt reflectie 
met het team over de aanpak van bovenstaande doelstellingen en strategieën om 
hiertoe te komen. Samen zetten we in op competentieverhoging, bv. in functie 
van positieve communicatie op maat van alle ouders. 
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