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Brede schOUDERS:
een werkboek

Opdracht 3
Meer informele contacten

Het is mogelijk om meer gelegenheden te creëren waarbij leerkrachten en ouders elkaar in
schoolverband op een informelere manier ontmoeten. Zo kunnen wellicht ook meer ouders
bereikt worden.

1. Denk na over de volgende vragen.

m Welke informele activiteiten organiseer je reeds? Bijvoorbeeld: een voetbalmatch,
een schoolkoor, een speurtocht in de school, een gezamenlijk ontbijt,…?

m Zijn er activiteiten waarop andere/meer ouders komen dan gewoonlijk? Activiteiten
waarop ouders positief reageerden? Zo ja welke? Kan je die vaker organiseren?

m Wat voor informele activiteiten zou je nog zoal kunnen aanbieden? Bekijk ook de
suggesties.

Om meer ideeën te genereren laat je iedereen eerst individueel 10 voorstellen
neerschrijven. Ga vervolgens  in kleine groepjes van vier tot vijf personen vrij asso-
ciëren: eerst een paar rondjes waarbij ieder om de beurt een voorstel doet, daarna
enkele rondes waarbij je doorgaat op elkaars voorstellen. Tijdens het associëren
wordt er hoogstens om meer informatie gevraagd. Discussies zijn in deze fase uit
den boze.

Suggesties:

m Een voetbalmatch tussen de ouders en de leerkrachten

m Een voetbalavond met een breedschermtelevisie tijdens het WK-voetbal

m Een spelavond

m Een beurtrol om tijdens het schoolfeest te gaan praten met de ouders/fami-
lie van de kinderen uit de klas

m Een gezellig onthaal en een babbeltje tijdens het wachten op oudercontact-
avonden

m Huisbezoeken bij alle ouders van de klas

m Ouders leiden de repetities van het schoolkoorm

m Een potje koffie voor de ouders die mee de ‘rijen’ begeleiden

m Een nieuwjaarsontbijt

m Een verkoop van tweedehandse kleding

m Een buurtbezoek waarbij een aantal ouders die dat willen, de leerlingen thuis
ontvangen

m Een aantal ouders gaat mee koken op bosklas

m Tijdens de opendeurdag leiden ouders geïnteresseerden rond

m Een zoektocht in de school tijdens een braderie
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m De school openstellen voor een tentoonstelling van het buurthuis

m Elke vrijdagnamiddag is er in het kader van muzische vorming een aanbod
voor de ganse school: zang, dans en/of spelen op de speelplaats. Ook de
ouders kunnen eraan deelnemen.

m …

Welke voorstellen komen in aanmerking voor je eigen school? Neem een ruime keuze
mee naar het plenum.


