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Actie/thema: De stem van ouders 

OMGEKEERD OUDERCONTACT 

 

Bij oudercontacten staat meestal het verhaal van de kleuter in de klas op school centraal. De 
kleuterleid(st)er vertelt over het kind in de klas, met aandacht voor verschillende aspecten: sociaal, 
motorisch, verbaal …  
Organiseer eens een omgekeerd oudercontact. Hierbij vertrek je van ervaringen van ouders thuis 
met hun kleuter. Op basis hiervan ga je het gesprek aan. Zo construeer je als kleuterleid(st)er samen 
met ouders een breder beeld van de kleuter. 
 

VOOR WIE DOEN WE HET (doelpubliek) 
☒ Ouders 

☒ Interne werking school 

☐ Partnerorganisaties 

☒ Kind 

☐ Andere:……………………………………………………… 

WIE KAN ER MEE AAN DE SLAG? 
☒ Leerkrachten 

☐ Directie 

☒ Zorgbeleidsmedewerkers 

☐ Brugfiguur 

☐ Andere:………………………………………………………… 
INHOUD (methodiek, theorie, handleiding, stappenplan…)  
 
Bij omgekeerd oudercontact is het belangrijk om ouders aan het woord te laten en hun verhaal te 
laten vertellen. We geven hier enkele tips om er een geslaagd uitwisselingsmoment van te maken. 
 
 Voorbereiding 
Wanneer je een omgekeerd oudercontact wil organiseren, is het belangrijk goed na te denken over 
het doel ervan. Een omgekeerd oudercontact dient om jouw blik als kleuterleid(st)er te openen en 
meer zicht te krijgen op de kleuter thuis en hoe ouders de kleuter zien. Hierop aansluitend kan je 
uiteraard ingaan op hoe de kleuter in de klas functioneert. Dit kan stof geven om in een gesprek in 
te gaan op gelijkenissen en verschillen in beeld dat iedereen heeft van de kleuter: “Ik herken dit in 
de klas …” of net: “Dat aspect van jouw kind zag ik zelf nog niet in mijn klascontext.”  
 

“Ik ga een omgekeerd oudercontact organiseren om zo meer te weten te komen over de 
thuissituatie (daar weten we zo weinig over).” (deelnemer uitwisselingstafel ouders op 
school en in de klas) 
 

Bereid ouders voor op dit gesprek. Geef hen voldoende uitleg over de opzet: “We doen dit gesprek 
om elkaar en de kleuter beter te leren kennen. In verschillende contexten (thuis/op school) kunnen 
verschillen en gelijkenissen zijn in gedrag. Ik ben benieuwd naar wat jullie over jullie kind vertellen.” 
Als leidraad kan je een lijst met vragen meegeven. Klasse ontwikkelde een kijklijst voor ouders. Deze 
kijklijst is vertaald in verschillende talen. 
 
Denk na over wanneer je ouders uitnodigt. Zijn er verschillende momenten waarop ouders kunnen 
intekenen? Hou je rekening met werkende ouders? Hou je rekening met ouders die in shiften 
werken? Communiceer je tijdig dit gesprek? Plan je de gesprekken over een langere periode?  
 
Denk ook na over hoe je communiceert met ouders die gescheiden zijn of over 
opvoedingsverantwoordelijken die betrokken willen/kunnen worden.   
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 Verloop/opbouw methodiek 
Verwelkom ouders. Toon hen, indien je het omgekeerd oudercontact doet, de klas, de verschillende 
hoeken en geef kort wat uitleg. Schets kort de bedoeling van het gesprek.  
 
Laat ouders aan het woord. Luister vooral naar wat ze vertellen. Laat ruimte om in te gaan op hoe zij 
zelf hun kind ervaren, wat hun beeld is. Ga vervolgens in op hoe jij het kind in de klas ziet, wat 
verschillen en gelijkenissen zijn. Vraag hen naar hun ervaringen, hoe zij bepaalde dingen die jij ziet 
verklaren, duiden …   
 
 Aandachtspunten 

- Zorg voor een warm onthaal en gezellige sfeer. Je kan ouders onthalen in een zithoek op 
school op een gezellige plek. Zorg voor een drankje (thee/koffie/water) en wat lekkers. 

 
“Ik ga zo een omgekeerd oudercontact opzetten en ouders ontvangen in de zetel”.  
(deelnemer aan uitwisselingstafel ouders op school en in de klas) 
 

- Voorzie voldoende tijd, zodat je niet gehaast bent om het gesprek te voeren. Dit is voor jou 
en de ouders fijner. 

 
Extra tip: betrek de kleuter zelf 

In het voorgaande focusten we op het gesprek tussen ouders en de kleuterleid(st)er. Je kan ook 
inbouwen dat de kleuter zelf iets kan vertellen over zichzelf. Dat kan heel eenvoudig: aan de hand 
van een tekening laten vertellen wat hij/zij graag doet thuis en goed kan. Of aan de hand van een 
hoek in de klas de kleuter laten vertellen wat hij/zij graag doet in de klas en wat hij/zij goed kan. Dit 
kan nog een extra dimensie geven voor het omgekeerd oudercontact.    

TIJD/DUUR 

 Voorbereiding: 1 uur 

 Omgekeerd oudercontact: 40 minuten 

MATERIAAL 

 Kijklijst voor ouders (ontwikkeld door klasse) 

BRON (internet, publicatie, vorming, vergadering, lerend netwerk…) 

 Uitwisselingstafel ouders op school en in de klas (Gentse proeftuin “Samen door de 
schoolpoort”). 

 Kijklijst voor ouders, ontwikkeld door Klasse 

 Artikel: Startgesprekken na de zomer 

SLEUTELS 

☒ Begin bij het elementaire: glimlachen, goedendag en respect 

☐ Nadenken in en handelen vanuit het schoolteam 

☐ De families nemen zoals ze zijn, daar waar ze zijn 

☒ Het is aan de school om de stap naar de ouders te zetten 

☒ Banden creëren alvorens er moeilijkheden opduiken 

☐ Voorrang geven aan mondelinge contacten en visuele ondersteuning 

☐ De taaldrempels overstijgen 

☐ Het impliciete expliciteren 

☐ Aandacht voor de vaders 

☐ Het aantal deuren/ingangen vermeerderen 

☐ Banden smeden met de omliggende organisaties 

☐ Van de tijd een bondgenoot maken 

 

https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Kijklijst_ouders.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Kijklijst_ouders.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Startgesprekken%20voeren%20na%20de%20zomer%20-%20JSW%20juni%202017.pdf

