
Proeftuin “Samen door de schoolpoort” – Onderwijscentrum Gent 
i.s.m. Inloopteam Kind en Preventie Gent 

 

Actie/thema: Wederzijds wennen 

Wederzijdse (info)gesprekken met ouders in basisschool De Vier Winden, Brussel  
 

Ouders zijn partners voor de leerkrachten wanneer het gaat om de schoolcarrière van hun kinderen. 
Ze beschikken over zéér veel informatie over hun kind. In basisschool De Vier Winden (Sint-Jans-
Molenbeek) hanteren de kleuterleerkrachten een kijklijst en een kleuterportret om wederzijds in 
gesprek te gaan met ouders over het kind. 

VOOR WIE DOEN WE HET 
☒ Ouders 

☐ Interne werking school 

☐ Partnerorganisaties 

☒ Kind 

☐ Andere:……………………………………………………… 

WIE KAN ER MEE AAN DE SLAG? 
☒ Leerkrachten 

☐ Directie 

☒ Zorgbeleidsmedewerkers 

☐ Brugfiguur 

☐ Andere:………………………………………………………… 
INHOUD (methodiek, theorie, handleiding, stappenplan…) 

1. KIJKLIJST 
In basisschool De Vier Winden kiest men er voor om enkele weken na het instapmoment van een 
kind samen te zitten met de ouder(s). Men bespreekt hoe de instapperiode voor het kind is 
verlopen: Praat het kind thuis over de school? Wat vertelt het? Hoe ervaart de ouder het 
schoolgaan/loslaten van het kind? Hoe ervaart de leerkracht het kind in de klas? Hoe zien de ouders 
hun kind? Welke vaardigheden zien de ouders bij hun kind?... 
 
Aandachtspunten 
- Een kijklijst is een handige tool om zo’n gesprek tussen leerkracht en ouder op gang te brengen. 
- Bezorg de kijklijst vóór het oudermoment. 
- Leg uit wat de bedoeling is van het document. 
- Herinner de ouders er regelmatig aan het document zeker in te vullen en mee te brengen naar 
het oudercontact. 
 
Tip 
Een kijklijst is te downloaden via de website van Klasse. Er zijn ook vertalingen te vinden op  
Klasse.be, bv. in het Frans, Russisch, Turks… 
 
2. KLEUTERPORTRET 
Twee maal per jaar zit de kleuterleerkracht samen met de ouder(s), als oudercontact. De leerkracht 
vult op voorhand een kleuterportret in. Het kleuterportret helpt om te vertellen over de 
ontwikkeling van het kind in de klas. Via het portret worden o.a. de taalontwikkeling, motoriek, 
muzische ontwikkeling… besproken. Ook hier is het de bedoeling dat er een wederzijdse uitwisseling 
ontstaat over het kind tussen leerkracht en ouder(s), over hoe de ouders thuis zien hoe het kind zich 
ontwikkelt.  
 
Ter info: De leerkrachten zijn zeer flexibel wat oudercontacten betreft. Er is 1 datum waarop de 
contacten doorgaan, maar lukt dit om een of andere reden niet voor de ouders, dan bekijkt men 
samen met hen wanneer het wel gaat. Bij moeilijk bereikbare ouders wordt de zorgleerkracht 
ingeschakeld, desnoods met een huisbezoek. 
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MATERIAAL 
Kijklijst voor het oudercontact (Klasse) 
Vertaalfiches (Klasse) 

UITGETEST IN DE PRAKTIJK 
CONTACT 

Karlien Tiebaut, BS De Vier Winden, Sint-Jans-Molenbeek 

BRON 

Klasse, Kijklijst voor het oudercontact 
Klasse, Communiceren met ouders in andere talen 

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://www.klasse.be/38529/kijklijst-voor-het-oudercontact/
https://www.klasse.be/4472/meertalig-communiceren-met-ouders-met-vertaalfiches/

