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12 sleutels om te slagen, een boodschap van 

Franstalige collega’s 

‘ Ensemble pour accompagner l’enfant dans son parcours scolaire’, 

een project met de steun van de Koning Boudewijn stichting 2013 

 

Vorige week namen we de tijd om te luisteren naar wat ouders soms 

denken over de relatie die ze hebben met de school. Via cases 

probeerden we te kijken vanuit hun perspectief en konden we soms 

vaststellen dat er heel wat andere beweegredenen te bekennen zijn 

dan wat we als professioneel in ons eigen achterhoofd hebben. Denk 

maar aan de vader die het rapport van zijn zoontje nooit tekent, uit 

angst om door de mand te vallen: hij schrijft zelf moeilijker dan zijn 

zoon in het eerste studiejaar. De moeder die de briefjes van de 

school probeert te lezen, maar geen vragen durft stellen gezien ze 

haar Nederlands onvoldoende vindt.  

We brachten aan het eind van de dag ook elementen samen waarvan 

we denken dat ze van groot belang kunnen zijn in het opbouwen van 

een goeie wederkerige relatie tussen ouders en school. 

Het traject dat wij hier samen opzetten, de zoektocht die we samen 

ondernemen om te begrijpen waarom ouders hun jonge kinderen 

niet of onregelmatig naar de kleuterklas brengen, wordt gelukkig ook 

op vele andere plaatsen dan Vlaanderen ondernomen. Daarom 

gingen we ook eens kijken bij onze Franstalige collega’s en ja, ook zij 

kennen dezelfde moeilijkheden en zoeken hun weg om hier een 

antwoord op te formuleren. In  hun project ‘ Ensemble pour 

accompagner l’enfant dans son parcours scolaire’ komen ze in elk 

geval tot 12 belangrijke voorwaarden, die los van de acties die we 
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ook kiezen , van belang zijn bij het opbouwen van goeie relaties met 

ouders en kinderen. 

12 sleutels, 12 fundamentele principes die door alle mogelijke acties 

die scholen nemen heen dienen te lopen. En ze geven ons op het 

eind van hun rapport met nadruk mee“Hou deze 12 sleutels steeds 

goed in uw achterhoofd! Want zonder( deze sleutels) riskeert uw 

project  een lege doos te worden en uw actie een banaal 

methodiekje zonder enige inhoud.” 

 

Bij deze  som ik ze even op: 

1. Begin bij het elementaire: Glimlachen, goedendag en respect. 

De samenwerking tussen school en gezinnen begint met de 

meest eenvoudige attitudes: Vriendelijkheid en empathie. Een 

warm onthaal zonder oordeel of etiketten. Eén van de directies 

gaat nog een stapje verder en voegt er aan toe: goedendag, hoe 

ist en tot ziens kan je zelfs in verschillende thuistalen 

gebruiken… (Welkom Decet 1) 

 

2. Nadenken in en handelen vanuit het schoolteam 

“Het werken in team is zeer belangrijk. Een schoolproject 

waarin iedereen zich betrokken voelt  biedt veel meer kansen 

op successen!” 

Bij de analyse van de projecten, constateerden onze Franstalige 

collega’s dat de meest geslaagde projecten net diegene waren 

die erin geslaagd waren de plannen en acties samen met alle 

betrokkenen uit te denken en voor te bereiden. Directie, 

leerkrachten, andere lokale partners , maar niet te vergeten ook 

de ouders ( Leren van elkaar decet 3 en participeren decet 4). 
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Voor ons zit hier al een belangrijke boodschap in voor het 

analyseren van onze context en het tekenen en scherpstellen 

van ons actieplan in de komende weken. 

 

3. De families nemen zoals ze zijn, daar waar ze zijn “ 

De families willen het beste voor hun kinderen” een waarheid 

die goed is om te herhalen omdat ze niet altijd evident lijkt bij 

ouders die we niet onmiddellijk begrijpen. We kunnen ons 

beter richten op hun bronnen, culturen, gemeenschappen en 

vooral vertrekken van wat goed gaat, hun savoir-faire en savoir- 

être. 

“De families nemen en accepteren zoals ze zijn met hun 

geschiedenis, hun kind zoals het is om vooruit te gaan met de 

middelen die we hebben.” 

Dat houdt ook een erkenning in van de familie: opdat de 

chemie zou werken, is het belangrijk om kinderen een positieve 

boodschap te geven over hun familie. Het is heel belangrijk dat 

elk kind voelt dat zijn familie door de school erkend wordt. Dat 

creëert het gevoel “Ik hoor erbij” (Er bij horen met al mijn 

aspecten van mijn identiteit Decet 2) 

 

Mooie uitspraak van Libanese schrijver Amin Maalouf: hoe 

meer een immigrant voelt dat zijn cultuur van origine wordt 

erkend, des te meer hij de cultuur van zijn land van ontvangst 

zal respecteren. 

 

4. Het is aan de school om de stap naar de ouders te zetten 

“Het is aan de scholen om naar de families toe te stappen, om 

rekening te houden met hun verschillende manieren van 

functioneren, om ze tegemoet te treden en ze mee te nemen in 

een bondgenootschap met de school.” 
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Het gaat niet over ze te ontvangen , maar over ze tegemoet te 

treden. 

Dit is hier geen  simpele woordspeling: Het gaat erover om zich 

bewust te zijn van wie hier de verantwoordelijkheid zal 

opnemen om de grenzen die we ervaren te overstijgen en de 

afstanden tussen familie en  school te verkleinen. 

 

5. Banden creëren alvorens er moeilijkheden opduiken 

Als de eerste persoonlijke contacten genomen worden omdat 

er zich een probleem voordoet, dan is het heel goed mogelijk 

dat ouders niet onmiddellijk de schooldeur openduwen met 

een positief gevoel. “We moeten vermijden dat  samenwerking 

met gezinnen zich vooral voordoet op momenten van crisis of 

moeilijkheden. “ De dialoog kunnen we best  zo vroeg mogelijk 

opstarten, nog voor mogelijke problemen kunnen opduiken. 

Dat benadrukt nog eens het bijzondere belang van warme 

overgang, inschrijvingsmomenten en eventuele wenperiode. 

 

6. Voorrang geven aan mondelinge contacten en visuele 

ondersteuning 

Geschreven communicatie is traditioneel het belangrijkste 

communicatiemiddel in de schoolwereld. Voor veel kwetsbare 

gezinnen is dit niet onmiddellijk de meest toegankelijke weg. 

We dienen dus andere wegen te zoeken: ouders mondeling 

aanspreken bij het binnenkomen of verlaten van de klas,(dat 

zijn ook uitgelezen momenten om op informele wijze 

informatie uit te wisselen en de banden te versterken), telefoon 

gebruiken, maar ook visuele ondersteuning kan helpen; 

tekeningen, foto’s van activiteiten, … 
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7. De taaldrempels overstijgen 

Wat als de ouders geen Nederlands spreken? Dan vertalen wij 

zoveel mogelijk, antwoorden de Franstalige collega’s. Maar we 

proberen zo min mogelijk de kinderen in de rol van tolk te 

zetten. Op belangrijke infovergaderingen maken ze gebruik van 

tolken. In dagelijkse contacten worden andere ouders gevraagd 

om te ondersteunen. Handig natuurlijk als je ook overeen divers 

samengesteld team beschikt… 

 

8. Het impliciete expliciteren 

Het gaat niet alleen over het niet spreken van Nederlands. De 

taal die we als professionelen hanteren is  vaak bijzonder 

verschillend aan die van mensen buiten het onderwijs. 

“Hoe komen onze boodschappen binnen bij de toehoorder? 

Wat heeft die verstaan van onze uitleg? Welke woorden, welke 

taal kiezen opdat de ander ons zou begrijpen? Ik merk soms dat 

het een dovemansgesprek is dat aanleiding geeft tot conflicten 

en misverstanden.” 

Opgelet dus  op alles wat impliciet helder is voor u als 

professioneel, dat is het vaak niet voor de ouders die niet 

vertrouwd zijn met onze onderwijscultuur, zeker als het gaat 

over abstractere zaken die met pedagogiek of manieren van 

leren te maken hebben, dan kunnen wel enige misverstanden 

volgen.  

 

9. Aandacht voor de vaders 

De Franstalige collega’s geven ook aan dat het niet altijd 

makkelijk is om met vaders een relatie aan te gaan. Met de 

acties die ze plannen zoals vb Oudercafé’s bereiken ze vooral de 

moeders. Nochtans is het belangrijk om een vertrouwensrelatie 

uit te bouwen tussen school en families die zowel vaders als 
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moeders betreft. Vaders kunnen andere informatie bieden, 

brengen een mannelijk perspectief in dat de kennis van de 

leerkracht over het kind kan verrijken. 

Ook hier bestaan tot op heden geen toverformules voor. Maar 

in elk geval kunnen we als scholen en partnerorganisaties 

proberen de reflex op te bouwen van de vaders mee te nemen 

in het bedenken van diverse acties of strategieën. 

Reflectie vragen zoals: Besteed ik evenveel tijd aan vaders dan 

aan moeders? Geef ik aan vaders dezelfde informatie dan aan 

moeders? Nodig ik de vaders op dezelfde wijze uit dan de 

moeders voor een vergadering, een klasbezoek, andere 

klasactiviteiten? Dit soort vragen helpt ons vaak om alert te 

blijven… 

 

10. Het aantal deuren/ingangen vermeerderen 

Naast formele momenten zoals inschrijving, vergadering, 

oudercontacten…momenten die vaak  wat intimiderend 

overkomen, is het van belang om gelegenheden tot ontmoeting 

te creëren met een veeleer informeel karakter. Gelegenheden 

met een meer ontspannen en gemoedelijke sfeer zoals feesten, 

ontbijt, koffiemoment… 

 

11. Banden smeden met de omliggende organisaties 

Een ouder is niet alleen vader of moeder, maar ook iemand die 

in de wijk woont, die misschien een inburgeringstraject volgt of 

Nederlandse taalles, naar het ILT gaat of één of andere 

vrijetijdsorganisatie, een wijkgezondheidscentrum, … 

Scholen kunnen via deze organisaties extra steunfiguren vinden. 

“ Het is moeilijk om een vertrouwensrelatie uit te bouwen met 

de leerkrachten omdat ze zo’n hoge positie hebben. Als er 

minder op het spel staat, minder gevaar, dan is het makkelijker 
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om in vertrouwen te spreken, een sociaal assistente bv. die 

schrijft geen rapport.” 

 

“We moeten openingen creëren naar buiten, naar de buurt,. 

Ouders kunnen ook in het lokaal verenigingsleven zitten  en 

misschien kunnen we ze via deze weg bereiken.” 

Het lokale verenigingsleven en diensten kunnen ook 

aanvullende expertise inbrengen, bv. Misschien hebben zij meer 

kennis over het leven in armoede of sociale inclusie (denk maar 

aan de organisatie van Mensen voor Mensen en Inloopteam de 

sloep van vorige week).  Maar ook een school kan door deze 

organisaties beter te kennen ouders toeleiden tot andere 

diensten zoals vb Bib, spelotheek, alfabetisering, 

vrijetijdsorganisaties, OCMW,… en op die manier ouders 

ondersteunen om uit hun sociaal isolement te ontsnappen. 

 

12. Van de tijd een bondgenoot maken 

Wat ook de enorme inzet is en de competenties van 

leerkrachten en schoolteams, contacten met kwetsbare 

gezinnen blijven een grote gevoeligheid. En vooruitgang 

presenteert zich niet van de éne dag op een andere. 

“We dienen tijd te geven aan de tijd” “ Wijsheid, 

vriendelijkheid, geduld, beschikbaarheid: de resultaten zullen er 

zeker komen, maar we moeten aanvaarden dat dat tijd neemt.” 

Laat ons ook het nodige realisme aan de dag leggen en ons 

kunnen verheugen met  de  vooruitgang die we maken  met 

kleine stappen. Beter van niet te ambitieuze plannen te 

smeden, maar bereikbare, zichtbaar, en vooral ook door allen 

gedragen dan te grote dromen van perfectie die tot 

ontgoocheling leiden. 
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“ Het werk in team en in het netwerk met andere organisaties is 

belangrijk om de juiste toon te vinden, de goeie balans, om een 

luisterend oor te vinden en wederzijdse ondersteuning op 

moeilijke momenten van het traject dat we samen afleggen. 

Alleen komen we er niet.” 

 


