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Opdracht 3
Zoek naar aanknopingspunten voor je school-ouderrelatie

Benut de verzamelde informatie. Zoek naar aanknopingspunten voor je school-ouderrelatie.
Noteer in de linkerkolom wat je gezien hebt. In de rechterkolom schrijf je hoe je er zoal kunt
op in spelen. Wees in deze fase nog niet al te kritisch. Kopieer de drie bladen eventueel op
A3-formaat, om meer plaats te hebben.

Interesses, vaardigheden of motieven Koppelen aan motieven van de school:...
gedeeld door (een groep) ouders en/of
door ouders en buurt: …

Sommige ouders hebben het financieel We proberen de ouders op school te krijgen
niet breed. met een tweedehandskledingmarkt en kop-

pelen daar een rondleiding in de school aan.

Een heleboel ouders volgt het WK-voetbal. Om meer ouders naar de open-schooldag
te lokken, installeren we een breedscherm
televisie in de refter.

Veel ouders op school hebben een gsm. We versturen regelmatig SMS-berichten om
ouders uit te nodigen, op de hoogte te hou-
den van de stand van zaken in de klas, op
school,… Hetzelfde voor ouders met e-mail
en/of fax.

Een gevaarlijke verkeerssituatie, vuilnis,
gebrek aan speelruimte in de buurt,…
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Vaardigheden, motivaties en relaties van Zo spelen we erop in:...
ouders: …

Sommige ouders kennen elkaar. We nodigen ouders niet alleen uit per brief,
maar ook via andere ouders die hen
kennen. We proberen dit zeker uit voor die
ouders die we zelf niet dagelijks ontmoeten.

De tante van één van de kinderen is De kinderen in de klas interviewen haar
politieagente. tijdens de lessen verkeer en bezoeken

het politiebureau

Op deze plaatsen en momenten zijn er veel Zo spelen we erop in:...
ouders aanwezig:...

Sommige ouders zien we ter gelegenheid
van: …

Alleenstaande ouders komen vaker naar activi- Ook tijdens activiteiten die enkel bedoeld
teiten waarbij ook hun kinderen mee kunnen zijn voor ouders, proberen we zoveel mo-
komen. gelijk te voorzien in kinderopvang.

Sommige vaders zijn zelden aan de school- Laten we daarom drie maal per jaar zo
poort te zien, maar komen wel naar de een match organiseren.
jaarlijkse voetbalmatch. Achteraf spreekt meester Bart de

vaders in kwestie aan. De eerste keer
vooral over de match, een derde keer ook
al eens over het eigen kind en de school.
‘Zou meneer volgend jaar willen meehel-
pen bij de voorbereiding van de match?’

.
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Ouders wensen ondersteuning:... Zo gaan we erop in:...

Ouders vragen om goede leesboekjes
voor thuis.

Ouders met kinderen die wel eens problemen Meer zorg besteden aan de
hebben op school, willen vaker dan andere communicatie met deze ouders.
ouders aandacht voor hun eigen wensen.

Ouders doen zelf de volgende suggesties: … Zo gaan we erop in:...


