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Actie/thema: De stem van ouders 

PRAATKAARTJES 
 

Gesprekken voeren met ouders vergt heel wat vaardigheden. In deze fiche zetten we enkele 
handige handreikingen bij elkaar om een goed oudergesprek voor te bereiden. 
 

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…)  

 

Een goede voorbereiding is het halve werk. In deze fiche gaan we kort in op verschillende materialen 
die jou kunnen helpen bij het voeren van een gesprek met ouders. 
 
 Tips voor gespreksvoering 
Voor jou als leerkracht:  
Klasse ontwikkelde praatkaartjes met korte do’s en dont’s voor volgende aspecten van 
oudercontacten: 

 Boze ouder 

 Slecht nieuws 

 Lichaamstaal 

 De juiste vragen 

 Cultuurverschillen 

 Hoe luisteren 

 Win vertrouwen 
 
“In basisschool Sint-Salvator, maakte de zorgjuf geplastificeerde praatkaartjes voor elke leerkracht. 
Ze deelde deze uit voor de periode van oudercontacten van start ging.” 
 
Voor de ouders:  
Klasse ontwikkelde gesprekskaartjes voor ouders. Volgende thema’s komen aan bod: 

 Ik ben boos 

 Mijn lichaam spreekt 

 Luistert de leraar? 

 Altijd slecht nieuws 

 Kritiek krijgen 

 Kritiek geven 

 Ik ben zenuwachtig 
 

Tips voor opbouw en voorbereiding van het gesprek 
Klasse ontwikkelde  ook een checklist “klaar voor een vlot gesprek met ouders”.  In deze checklist 
staan tips voor de voorbereiding van het gesprek, het gesprek zelf en na het gesprek. 

TIJD/DUUR 
Afhankelijk van gesprek. 
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MATERIAAL 

 Praatkaartjes voor de leerkracht (Klasse) 

 Gesprekskaartjes voor ouders (Klasse) 

 Checklist klasgesprek(Klasse) 

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

 Uitwisselingstafel ouders op school en in de klas (Proeftuin Samen door de schoolpoort) 

 Praatkaartjes en gesprekskaartjes ontwikkeld door Klasse 

 Checklist klasgesprek, ontwikkeld door Klasse 

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/zeven-praatkaartjes.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/Gesprekskaartjes_nieuw.pdf
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/checklist_klasgesprek.pdf

