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Naar school gaan is spannend voor leerlingen, maar ook voor ouders. Hun kleutertje dat voor
de eerste keer naar de kleuterklas gaat, hun kind dat dit schooljaar leert lezen en schrijven, de
spannende wissel van een vertrouwde school naar een nieuwe school… Ouders1 kunnen hier
beter mee omgaan als ze weten dat hun kind goed opgevangen wordt op school. De eigen
ervaringen en gevoelens van kwetsbare ouders over school kunnen onbewust een rol spelen.
Social distancing, afstand houden, ouders die buiten de school blijven… we komen uit een
moeilijke periode waarin afstand houden werd opgelegd. Voor heel wat ouders is dit de enige
gekende situatie. Net zoals een kind goed ontvangen en begeleid moet worden op school, is
het evenzeer essentieel om ouders (opnieuw) een warm onthaal te bieden. De
betrokkenheid van ouders in het schoolgebeuren leidt namelijk tot betere leer- en
ontwikkelingskansen van kinderen en tot wederzijds partnerschap. Dat warme onthaal begint
al best vanaf de kennismaking en loopt het hele schooljaar door.
Het ene gezin is echter moeilijker bereikbaar dan het andere. Vertrouwen is de basis voor
een rijk partnerschap tussen school en ouder(s). Om die vertrouwensband tussen school en
ouders te versterken, is begrip voor de leefwereld van deze gezinnen belangrijk en kan er
sterk ingezet worden op warme ontmoetingen.2
In deze prikkel over ‘warm onthaal’ geven we tips om kwetsbare ouders en hun kinderen
zich welkom te laten voelen op school. Welke condities kunnen scholen creëren zodat
ouders zich welkom voelen en zodat scholen de betrokkenheid van ouders ook kunnen zien?
Deze tips zijn trouwens perfect toepasbaar op alle ouders. Zoals een school getuigt:

“‘Al dan niet moeilijk om contact mee te krijgen’ of ‘al dan
niet kansarm’ zijn voor ons als dusdanig geen criteria. Onze
aanpak is redelijk gelijk voor elke ouder. Dat heeft met die
basishouding te maken: een warme school willen zijn.”
(Bron: De Mets, Jan, 2013, p 23)

1

‘Ouder’ in deze Prikkel staat voor eenieder die verantwoordelijkheid draagt in de opvoeding van kinderen en jongeren.
Ook dat is vrij divers: de biologische ouder, de stiefouder, de grootouder, de oudere broer of zus, een ander familielid, de
voogd, de instelling …
2
Stad Turnhout (Inspiratiemap ouderbetrokkenheid), 2012, p 1 en LOP Sint-Niklaas; Samenlevingsopbouw OostVlaanderen, 2010, p 107
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Als school, ouders en externe partners
werk je samen om de leerlingen
maximale ontplooiingskansen te
geven. Leerkrachten/ directies vragen
zich geregeld af waarom ouders niet
naar school komen.
Ouders in kwetsbare situaties zijn niet
onverschillig en hebben wel degelijk
interesse voor de opleiding van hun
kind(eren). Vaak zijn er specifieke
redenen om niet in gesprek te gaan
met de school.
‘De’ moeilijk bereikbare ouder bestaat
niet. Er bestaan namelijk verscheidene
drempels waarom ouders moeilijk te stap zetten naar de school.
1. Informatiedrempel: niet iedere ouder weet wat er op school gebeurt of wat van
hem/ haar verwacht wordt. Er zijn verschillende barrières zoals taal,
communicatiemiddel, tijdstip van verspreiding.
2. Praktische drempels: ouders kunnen zich door omstandigheden niet (altijd) vrijmaken
voor school. Denk aan tweeverdieners, ziekte, mantelzorg, slechte aansluiting met
openbaar vervoer…
3. Financiële drempel: schoolactiviteiten brengen een kostenplaatje met zich mee.
Zichtbare en onzichtbare kosten tellen snel op. Gevoelens van schaamte kunnen
hiermee gepaard gaan. Niet iedereen weet dat hij terecht kan op school voor
spreiding van kosten (of andere tegemoetkomingen) bij financiële problemen.
4. Culturele drempel: de eigen (negatieve) schoolervaringen kunnen hier meespelen.
Sommige ouders hebben bovendien geen ervaring met het Vlaamse
onderwijssysteem omdat ze in een ander land onderwijs genoten.
5. Sociale drempel: niet alle ouders hebben een groot sociaal netwerk. De gekende
omgeving verlaten en in contact komen met onbekenden is voor hen moeilijker.
6. Psychologische drempel: ouders kunnen kampen met onzekerheden over
verwachtingen vanuit de school, hun eigen sociale vaardigheden… waardoor ze
minder snel zullen participeren.3

3

GO! Ouders; KOOGO; VCOV, 2019, P 4-5
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Ook leraren ervaren (on)bewust drempels om in contact te treden met ouders. In een
multiculturele samenleving krijg je te maken met een heel scala aan culturen, talen en
achtergronden. Dit maakt dat je geregeld uit je comfortzone gaat en moet zoeken naar de
meest aangewezen vorm van communiceren. Dit vergt soms wat out of the box denken en
tijdsinvestering. Bovendien werken bepaalde structuren op school ontmoeting met de
ouders niet in de hand. Het is heel normaal dat je je als leerkracht soms onwennig voelt. Een
getuigenis uit het lerend netwerk ouderbetrokkenheid (Turnhout):
Enkele tips:
 Voorzie voldoende tijd voor een gesprek;
“Ik heb soms collega’s die niet zo goed
 Bereid het gesprek goed voor;
durven, en dan ga ik mee. Een gesprek met
 Let op de privacy tijdens het gesprek;
twee doen geeft veel voordelen: de ene kan
 Vraag een collega om deel te nemen aan
eens nadenken terwijl de ander praat, kan
het gesprek;
non-verbaal goed observeren, enzovoort.”
 Blijf gewoon jezelf;
 Ouders merken dat je moeite doet, ook al verloopt het in jouw ogen niet perfect.
Ervaring opdoen zal je hierin meer zelfzeker maken. Gewoon doen dus, het komt wel goed!

Inzetten op ouderbetrokkenheid en warme ontmoetingen is een keuze die consequenties
heeft. Je kiest voor een bepaalde schoolcultuur waarin ouders welkom zijn op school en een
eigen stem hebben. Deze keuze moet gesteund worden door directie, bestuur en het
schoolteam. Het schoolteam heeft bovendien de nodige groeiruimte en ondersteuning nodig
om de theorie om te zetten naar praktijk. 4

Er zijn verschillende manieren om ouders te bereiken en te betrekken in het
schoolgebeuren. Enkel officiële kanalen, zoals een ouderraad of oudercontact, zijn
onvoldoende om kwetsbare ouders te betrekken. Een goede ouder-schoolsamenwerking
begint met informele, vriendelijke, uitnodigende en warme ontmoetingen. Dit zijn
informele momentjes die aansluiten op reguliere onderwijsmomenten. Wat gebeurt er
dagdagelijks in de interactie op de speelplaats, aan de schoolpoort, aan de deur? We hebben
het hierbij niet over de organisatie van een extra evenement zoals een spaghettislag of
pannenkoekenfeest.

4

Stad Turnhout (Inspiratiemap ouderbetrokkenheid), 2012, p 13
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Kwetsbare ouders voelen sterk de nood om een vertrouwensband op te bouwen. Zet hierop
in vanaf dag één van de kleuterschool. Er bestaan verschillende manieren om de drempels te
verlagen en contact met ouders te verbeteren5.

Door je inrichting kan je ouders welkom heten op school. Kleine aanpassingen kunnen
hierbij al een groot verschil maken.
Enkele tips:
 Hang een ‘Blij je te zien’ poster aan de klasdeur, schoolpoort of in de gang;
 Maak de hoofdingang van de school duidelijk en goed zichtbaar;
 Zorg voor voldoende en duidelijke bewegwijzering voor de weg naar het secretariaat
en de directie;
 Voorzie foto’s van de secretariaatsmedewerkers en directie;
 Richt een gezellige ruimte in om te wachten;6
 Hang/ plak welkom stickers in alle talen van de leerlingen;
 Zet een welkomstwegwijsbord aan de ingang.

5

6

Van Laere e.a., 2018, p 107-112
Vzw Krijt, 2021, p 22
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Een warme glimlach en een verwelkomende houding zijn essentieel voor de
vertrouwensband tussen ouders en school. Dit is een vaardigheid waar je met het hele team
op kunt inzetten. Zodra een ouder binnen stapt op jouw school, begin je met het bouwen
van een relatie. De eerste indruk is hierbij erg belangrijk.7 Tijd vrijmaken voor onverwachte
vragen, aandachtig het gesprek aangaan en oog hebben voor kleine details kunnen hierbij
helpen.
Je kan hier ook digitaal
op inzetten. Stedelijke
Basisschool Turnhout zet
bijvoorbeeld een
welkomstfilmpje op haar
website.

“Als je in enkele talen leert ‘welkom’ zeggen, doe je daar de
mensen een plezier mee. Het is een kleine erkenning voor wie ze
zijn. En het is een kleine moeite.” (Bron: De Mets, Jan, 2013, p 61)

Het inschrijvingsgesprek is vaak het eerste contact met de school. Dat gesprek laat bij
nieuwe ouders een zekere indruk na. Dit is het uitgelezen moment om ouders zich welkom
te laten voelen, zeker voor kwetsbare ouders. Uit getuigenissen blijkt dat het eerste contact
bepaalt hoe hoog of laag de schooldrempel is voor ouders in kwetsbare situaties. Grijp dit
(inschrijvings)gesprek dus aan als een warm contact met de ouders. Leer de ouders en hun
context beter kennen. Met een warm en
open (inschrijvings)gesprek leg je een
goede basis voor de toekomstige
“Bij het intakegesprek in de nieuwe school van
samenwerking.8
mijn zoon werd me gevraagd of er speciale sociale
omstandigheden zijn waar de school rekening
Enkele tips:
mee kan houden. Ik heb mijn situatie uitgelegd,
op financieel gebied en ook onze gezinssituatie. Ik
 Stel een sociaal voelend
werd goed beluisterd. Ze willen rekening houden
inschrijvingsteam samen;
met onze moeilijkheden. Ze hielpen me zeer
discreet wat kosten betreft. Ze stelden me gerust
 Geef het team een duidelijk
en gaven me een contactpersoon. Ik kwam van de
protocol;
hel in de hemel.” (Getuigenis ouder in ‘De
 Wees open over schoolkosten;
Zuidpoort’ uit ‘Onderwijs, Dagelijkse kost’ (KBS,
 Voorzie info over financiële
2009) Bron: vzw Krijt, 2021, p 9).
ondersteuning;

7
8

Van Driel, Emily (5 tips voor een prettig contact met ouders in het primair onderwijs)
Burny, Elise, 2018, p 62-63
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 Toon oprechte belangstelling voor de thuissituatie;
 Stal een voorbeeldboekentas uit (niet alle ouders weten wat er in een boekentas
hoort);
 Geef ouders voldoende tijd om te praten;9
 Overlaad ouders niet met informatie;
 Stel de vraag aan ouders: hoe kunnen we best met jullie communiceren?
Wil je met je team aan de slag met het inschrijvingsgesprek? Gebruik de checklist onthaalen inschrijvingsbeleid van Krijt vzw. Je vindt er handige tips!

Tip van T’ANtWOORD: Voor ouders is het handig om een organogram te hebben
dat de belangrijkste leerkrachten/ medewerkers aanduidt die werken rond hun
kind(eren). Een foto en functieomschrijving geeft aan wie de leerkrachten/
medewerkers zijn en wat ze doen. Stel hiervoor duidelijke grenzen binnen het
lerarenkorps.

Wist je dat Stad Turnhout en LOP een meertalige informatiebrochure over
schoolkosten hebben opgesteld voor ouders? Deze brochure verduidelijkt
voor welke dingen een school geld kan vragen in het kleuter-, lager-, en
secundair onderwijs. Bovendien geeft het praktische informatie waar
ouders hulp kunnen vragen bij het betalen van de schoolkosten. Ze is
verkrijgbaar in het Nederlands, Arabisch, Dari, Engels, Frans, Roemeens en
Russisch. Vraag ernaar bij je directie.

Voor het eerst naar school gaan is spannend, zowel voor het kind als voor de ouders. Een
ontmoetingsmoment waarin ouder(s) en kind welkom zijn om de school en de instapklas te
verkennen, kan heel wat spanning wegnemen. Dit kan tijdens een individuele kennismaking
of bij open doe-mee-dagen/ speeldagen/ introductiedagen.
De drempel naar het instapmoment kan bovendien verlaagd worden door iets tastbaars
mee te geven. Als kleuterjuf kan je bijvoorbeeld een foto van jezelf meegeven om op de

9

Vzw Krijt, 2021, p 22-23
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ijskast te kleven. Of de school kan een introductiefilmpje opsturen.
Basisschool Kameleon in Turnhout plaatst filmpjes over hun instapklas op hun website. Zo
kunnen peuters al kennismaken met de rituelen in de klas en vaste momenten doorheen de
dag.
Wist je dat? Om de overgang naar de kleuterschool zo
aangenaam mogelijk te maken, deelt Stad Turnhout Ik-ganaar-school-boxen uit aan peuters en hun ouders. De box
bevat spelmateriaal en filmpjes om peuters en ouders voor te
bereiden op de overstap naar de kleuterschool. Ook alle
Turnhoutse instapklasjes, eerste kleuterklassen en
kinderopvanginitiatieven krijgen een Ik-ga-naar-school-box.

Ouders van instappertjes zijn vaak bezorgd over hun kind. Daarom is het instapmoment een
uitgelezen gelegenheid om ouders even uit te nodigen in de klas. Zo krijgen ouders een
duidelijk beeld van de klaswerking, maar ook van de leerkracht. Deze ‘zachte landing’ in de
kleuterschool geeft mogelijkheid tot informeel contact tussen leerkrachten en ouders.
Enkele tips:
 Nodig ouders uit voor het instapmoment en heet hen welkom;
 Geef de ouders op dat moment nog wat basisinformatie mee;
 Maak op de eerste schooldag van het instappertje een foto die ouders ’s avonds al
meekrijgen in de boekentas;10
 Heeft het kind het moeilijk bij het afzetten? Stuur ouders geregeld eens een foto van
hun spelend kind. Dit schept vertrouwen;
 Breng de thuissituatie in de klas door familiefoto’s/ tekeningen op te hangen op de
klasdeur/ muur. Je kan er ook een fotoboek van maken.
Kijktip: de documentaire ‘Over de streep’ volgt drie kindjes die hun eerste stappen zetten in
de kleuterschool. Door een warm onthaal van ouders en kinderen groeit het onderlinge
vertrouwen en gaan de kindjes steeds meer met plezier naar school.

10

LOP Sint-Niklaas; Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, 2010, p 6
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Sommige kleuterscholen laten de kinderen afzetten in het klaslokaal in plaats van aan de
schoolpoort. De ouders helpen de leerkracht omdat ze de jasjes en boekentasjes mee
regelen. Tegelijkertijd vergroot het contact tussen ouder en leerkracht. De Michaëlschool in
Turnhout laat alle kleuters afzetten in de klas:

VBS Moorselbaan in
Aalst heeft hier ook
goede ervaringen
mee. Ouders worden
gerustgesteld,
kinderen zijn sneller
getroost en ouders kunnen hun vragen stellen. Bovendien bevordert het onderling contact
tussen ouders van diverse achtergronden. Bekijk het hier vanaf minuut 20:25. Een tip bij de
organisatie: zet jezelf als leerkracht in, of zelfs achteraan, het klaslokaal. Hierdoor komen
ouders gemakkelijker binnengelopen.
“Opvoeden stopt niet aan de schoolpoort. Intens contact tussen
leerkracht en ouder helpt het kind om te groeien! De kinderen
voelen zich geborgen en met warmte omgeven wanneer ze
merken dat hun ouders en de leerkracht dagelijks contact
hebben met elkaar.”

Ouders in kwetsbare situaties hebben nood aan een vaste contactpersoon waarbij ze
terecht kunnen met vragen. Een brugfiguur als vertrouwenspersoon van de ouders kan
positief effect hebben. Binnen de school kan er beroep worden gedaan op de
leerlingbegeleider, leerkracht levensbeschouwing… Van belang hierbij is dat het gevoel goed
zit. Ook buiten de school zijn objectieve brugfiguren te vinden die een verhoogde
aanwezigheid op school kunnen bekomen. Denk hierbij aan een buurtwerker, een
aanspreekpersoon vanuit een vereniging waar armen het woord nemen... Deze mensen
hebben vaak een degelijke kennis van de culturele achtergrond en
samenlevingsproblematiek van de doelgroep.

“We werken met een interculturele bemiddelaar. Of we breiden
ons personeel uit met mensen uit diverse gemeenschappen. Dat
vergemakkelijkt het begrip en het contact.” (Bron: De Mets, Jan,
2013, p 18)
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Wist je dat: Stad Turnhout kan ondersteuning bieden in je zoektocht naar een
brugfiguur. Neem contact op met dienst Onderwijs van Stad Turnhout
(onderwijs@turnhout.be).

Aan het begin van het schooljaar kan je een algemeen infomoment organiseren. We geven
graag enkele ideeën mee om ouders een warm welkom te geven. Bijvoorbeeld een marktje
met allerlei standjes per thema (schoolkosten, reglement, info over tussendoortjes, wie is
wie, externe partners zoals buurtsport…), leerlingen die zelf een rondleiding verzorgen, een
video van klasactiviteiten…11 Je kan er ook hulpcheques leggen, zodat ouders die een handje
willen helpen op school dit kunnen aangeven. De filmpjes en informatie behorend bij de Ikga-naar-school-box vanuit Stad Turnhout kunnen ook ingezet worden tijdens het
infomoment.

Nodig ouders aan de start van het schooljaar uit voor oudervertelgesprekken. Punten en
prestaties komen niet aan bod. Ouders krijgen de kans om te vertellen over hun kind, maar
ook hoe ze zelf de school ervaren. De deur wordt opengezet voor de rest van het schooljaar.
VBS Sint-Jozef in Mere ging met deze gesprekken aan de slag. Bekijk hun getuigenis hier.

Het contact met de ouders aan de schoolpoort kan drempelverlagend werken en
ontmoeting stimuleren.12 Je kan hierbij zelf het initiatief nemen tot een babbel. Het is
normaal dat deze contacten soms onwennig aanvoelen, aangezien je de ouders nog niet
goed kent en een aanknopingspunt moet zoeken voor een kort gesprek. Ieder gesprek helpt
hierbij en maakt dat het volgende keer gemakkelijker gaat. Een tip: houd briefjes bij de hand
van uitstappen, activiteiten … Het geeft je meteen iets om over te praten.

11
12

Rooms, Gert; Van den Bossche, Caroline, 2015
Van Laere e.a., 2018, p 111
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Er zijn vele ‘kleine’ momenten waarop je een praatje kan maken met ouders. Zorg dat
ouders je kunnen aanspreken door zelf zichtbaar te zijn. Grijp deze gelegenheden aan, je zal
veel positieve reacties krijgen. Enkele voorbeelden:






Toezicht op de speelplaats? Maak er gebruik van!
Wees aanspreekbaar wanneer ouders hun kinderen in/ tot aan de klas brengen.
Zet je klas een kwartiertje open na de laatste bel en maak dit duidelijk aan de ouders.
Ga aan de schoolpoort staan, ook al heb je geen toezicht. 13
Beheer een app-groep met de ouders. Je kan hiervoor een duidelijk kader met
afspraken opstellen;
 Komt een ouder materialen doneren voor de klas? Grijp dit moment aan als
gespreksopener.
Basisschool Sint-Victor in Turnhout organiseert wekelijkse ouderontmoetingen op
woensdagochtend onder de naam ’t Moment. Ouders kunnen er elkaar en leerkrachten
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. Brieven, uitstappen en andere
zaken worden er op
een laagdrempelige
manier toegelicht.

Nodig ouders uit voor kleine ouder-kindactiviteiten in de klas. Je kan dit soort ouderkindactiviteiten ook structureel inbedden. Let hierbij op dat je dit steeds op hetzelfde
moment organiseert. Grijp deze activiteiten aan om basisvaardigheden toe te lichten: hoe
lees je voor; welke basisvaardigheden leer je aan je kind; welke motorische oefeningen kan
je met je kind doen… Bovendien is het een mooi moment om thema’s te bespreken die
vanuit de ouders komen.

13

Stad Turnhout (Inspiratiemap ouderbetrokkenheid), 2012, p 7
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Een praktijkvoorbeeld van een school die inzet op andere initiatieven voor moeilijk
bereikbare ouders:

“Wij organiseren binnen de school lessen Nederlands voor anderstalige moeders.
Zo hebben we elk jaar een groepje van 15 à 20 mama’s die een dag per week op
onze school de taal komen leren. Aan het einde van de cursus laten we hen ook
kennismaken met de mogelijkheid om als leesmama boekjes te komen voorlezen
aan onze kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar.” (Burny, Elise, 2018, p 70)

Oudercontacten zijn een belangrijk officieel moment om met ouders te praten over de
schoolcarrière van het kind. Zulk formeel moment kan kwetsbare ouders afschrikken. Ook
voor oudercontacten kan onderzocht worden hoe je extra kan inzetten op het
welkomstgevoel van ouders. Ga ook eens in gesprek met de ouders over het concept
oudercontact. Misschien hebben zij nog fijne ideeën om het traditionele oudercontact
anders aan te pakken.
Enkele tips voor een warm oudercontact:
 Bouw een vertrouwensrelatie op vanaf het begin van het schooljaar, zodat het
oudercontact niet het eerste ontmoetingsmoment is;
 Bereid je gesprek goed voor. Er bestaan een checklist en praatkaartjes die je hiervoor
kan gebruiken;
 Hang verwelkomende foto’s/ posters aan de muur. Bv meertalige posters,
wereldkaart, Blij je te zien poster…
 Laat de kinderen de school aankleden en versieren voor het oudercontact;
 Organiseer een tentoonstelling van gemaakte kunstwerken in de refter;
 Stel eens een extra aanbod op door bijvoorbeeld een ‘marktje’ met standen. Deze
standen kunnen gaan over lokale sportinitiatieven, Buurtsport, Speelotheek,
jeugddienst, brugfiguur, lokale vrijetijdsmogelijkheden …
 Stel ouders op hun gemak zodat ze zich echt welkom voelen. Bied hen bijvoorbeeld
iets te drinken aan. Dit kan in een ‘oudercafé’ waar ouders kunnen napraten. Vanuit
de school kan een zorgcoördinator of brugfiguur het gesprek aangaan op een
informele manier;

13

 Laat leerlingen hapjes maken die in een oudercafé of ‘babbelbar’ geserveerd kunnen
worden;
 Voorzie hulpmiddelen, indien nodig;
 Geef ouders op voorhand een lijst met onderwerpen die ze mogelijk willen
bespreken. Klasse biedt meertalige fiches aan met belangrijke vragen voor het
oudercontact;
 Laat tijdens het gesprek aan bod komen hoe het kind zich voelt;
 Onderzoek de haalbaarheid om kinderopvang te organiseren tijdens een
oudercontact;
 Hebben ouders meerdere kinderen op school? Laat de oudercontacten dan
aansluiten;
 Zeg aan ouders dat ze steeds een vertrouwenspersoon mogen meebrengen
(vriend(in), familie, buur, brugfiguur, gezinsbegeleid(st)er);
 Let op de tafel/ stoelopstelling: cirkelopstelling komt minder bedreigend over;
 Neem je tijd. Ouders van kinderen met leermoeilijkheden hebben hier nood aan;
 Vermeld ook de positieve boodschappen & spaar niet alle probleempjes op tot het
oudercontact;
 Nodig ouders uit om vragen te stellen;
 Spreek met het schoolteam af om regelmatig positieve berichtjes te sturen of stuur
eens een Groeikaartje;
 Klasse ontwikkelde een welkom-kaartje waarop leerkrachten hun gegevens kunnen
invullen. Geef het mee als ‘visitekaartje’ via de agenda, tijdens het oudercontact of
tijdens het infomoment;
 Klasse ontwikkelde feedbackkaartjes. Wat vinden ouders echt van je oudercontact?
 Er bestaan ook leerlingcontacten waarin samen met de leerling groeipunten worden
besproken. Dit leerlingcontact kan ook vooraf gaan aan het oudercontact.

Tip vanuit T’ANtWOORD:
Voeg vrijblijvend een extra oudercontact in gedurende de eerste weken van het
schooljaar. Op dat moment kunnen er individuele vragen gesteld worden die eerst
niet naar boven kwamen. Dit oudercontact kan ingelast worden met de
klasleerkracht, maar ook met de leerlingbegeleider.

Wist je dat: Stad Turnhout een gratis tolkendienst voorziet voor Turnhoutse
scholen? Vraag ernaar bij de dienst Onderwijs van Stad Turnhout
(onderwijs@turnhout.be).
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Een school kan ouders warm onthalen, maar dit is niet zichtbaar voor ouders die echt niet te
bereiken zijn. In dit geval kan een huisbezoek een outreachende stap zijn. Vooral bij
allochtone gezinnen, maar ook bij andere gezinnen kan dit een geslaagd initiatief zijn
wanneer de ouders niet te bereiken zijn op het oudercontact of via mail, telefoon of brief.
Belangrijk hierbij is om na te gaan of een huisbezoek gewenst is.
Enkele tips:
 Neem op voorhand contact op met de ouders (bellen, sms, app) en vraag of je kan
langskomen;
 Pols op voorhand of een professionele tolk nodig is;
 Je hoeft niet meteen binnen te gaan. Ook een stoepbezoek is waardevol en mogelijks
een eerste stap naar meer vertrouwen;
 Laat je niet te snel ontmoedigen indien je voor een gesloten deur staat;
 Praat over niet bedreigende onderwerpen en leer de thuissituatie kennen;
 Een huisbezoek vraagt voldoende tijd;
 Outreachend werken is een proces van lange adem.14
Er bestaan ook andere mogelijkheden om de stap tussen thuis en school te verkleinen.
Organiseer bijvoorbeeld eens een informeel infomoment in het buurthuis waar ouders
gewend zijn om te komen.

14

GO! Ouders; KOOGO; VCOV, 2019, p 26 / Professionele Brugfiguren Stad Turnhout / Krijt vzw
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A. Van eiland naar wij-land : inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen ouders en
secundaire scholen
De Mets, Jan. - Van eiland naar wij-land : inspiratiegids voor een goede samenwerking tussen
ouders en secundaire scholen. – Stad Gent i.s.m. Steunpunt Diversiteit en Leren [Uitgegeven
door/bij], 2013. Geraadpleegd op 15-04-2022, van: https://diversiteitenleren.be/content/7publicaties/0-de-mets-j-2013-van-eiland-naar-wij-land-inspiratiegids-voor-goedesamenwerking-tussen-ouders-en-secundaire-scholen-stad-gent/van_eiland_naar_wijland.pdf
Secundaire scholen worden - net zoals de hele samenleving - uitgedaagd door nieuwe trends: nieuwe
migratiestromen, andere samenlevingsvormen, andere waarden- en normenpatronen, … Een grotere
diversiteit dus van leerling- én ouderpubliek, waarbij klassieke recepten het niet meer doen.
De gids stelt een partnerschapsmodel voor met drie actoren: ouders - school - leerling. In deze
ménage à trois is de school de initiatiefnemer om de samenwerking vlot te laten verlopen, het eigen
referentiekader in vraag te stellen en bovenal: de drempel te verlagen voor kwetsbare groepen in de
samenleving.

B. Een warm onthaal op school: methodiek om met het team aan de slag te gaan voor een
nog warmer onthaal op school
LOP Sint-Niklaas; Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen.- Een warm onthaal op school:
methodiek om met het team aan de slag te gaan voor een nog warmer onthaal op school. –
Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen [Uitgegeven door/bij], 2010. Geraadpleegd op 1504-2022, van: file:///C:/Users/merci/Downloads/adoc.pub_een-warm-onthaal-op-schoolmethodiek-om-met-het-te.pdf
Het onderwijsopbouwwerk van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen ontwikkelde een matrix
'onthaal- en inschrijvingsbeleid op school'. In deze brochure wordt dit instrument voorgesteld. Scholen
kunnen de oefening maken, reflecteren over hun onthaalbeleid en krijgen tips om het te verbeteren.

C. Hoe nemen we alle ouders mee : een brochure voor ouderwerkingen, ouderraden en
schoolteams
GO! Ouders; KOOGO; VCOV. - Hoe nemen we alle ouders mee : een brochure voor
ouderwerkingen, ouderraden en schoolteams. – GO!Ouders [Uitgegeven door/bij], 2019.
Geraadpleegd op 15/04/2022, van: https://www.koogo.be/sites/default/files/pdf/Hoenemen-we-alle-ouders-mee.pdf
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Deze brochure beschrijft enkele belangrijke aandachtspunten om alle ouders te betrekken bij wat er
in de klas en op school gebeurt. Eerst wordt bekeken wie de moeilijk bereikbare ouders zijn en welke
drempels zij ervaren, daarna is het tijd voor actie. Hoe beïnvloedt je houding de gesprekken? Wat
maakt dat ouders zich welkom voelen? Welke activiteiten zijn geschikt? De brochure bevat veel
praktijkvoorbeelden, interviews en getuigenissen.

D. Warm, welkom en wederkerig : naar een goede ouder-school samenwerking:
inspiratieboek voor kleuteronderwijs
Van Laere, Katrien; Vervaet, Veerle; Seghers, Marie; De Mets, Jan; Peleman, Brecht. - Warm,
welkom en wederkerig : naar een goede ouder-school samenwerking: inspiratieboek voor
kleuteronderwijs. – Vernieuwingen in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen
[Uitgegeven door/bij], 2018.
Dit boek wil andere kleuterscholen inspireren, en bij uitbreiding het lager onderwijs, de kinderopvang
en preventieve gezinsondersteuning, en alle schoolnabije en externe partners die van ver of dicht
betrokken zijn bij de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Het staat boordevol praktijken
en verhalen uit de proeftuinen, tips en suggesties om zelf ook aan de slag te gaan.

E. Zonder schulden op de schoolbank : omgaan met onbetaalde schoolrekeningen, een
inspiratiegids
Burny, Elise. - Zonder schulden op de schoolbank : omgaan met onbetaalde
schoolrekeningen, een inspiratiegids. – Garant [Uitgegeven door/bij], 2018.
De toenemende armoede heeft een voelbare impact op het onderwijs. Steeds meer scholen worden
geconfronteerd met kinderen die met een lege maag naar school komen, maar ook met kinderen van
zogenaamde 'nieuwe armen', die het ooit goed hadden en door ziekte, scheiding of het verlies van
werk plots in armoede zijn beland. Vaak blijven de schoolrekeningen van deze kinderen onbetaald. Dit
boek biedt heel wat inspiratie en handvatten om een oplossing te vinden voor scholen, leerlingen en
hun ouder(s).

F. Het leerling-contact: het evaluatieproces verrijken en leerlingen eigenaar maken van
eigen leren
Mattheeuw, Koen. - Het leerling-contact: het evaluatieproces verrijken en leerlingen
eigenaar maken van eigen leren. - Zorgbreed, 2020. Geraadpleegd op 15/04/2022, van:
https://pro.vanbasisnaarsecundair.be/content/2-toolbox/50-het-leerling-contact/hetleerlingcontact-zorgbreed-sept-2020.pdf
Publicatie over wat het Leerling-Contact precies is en wat de positieve reacties vanuit scholen ontlokt.

G. Inspiratiemap ouderbetrokkenheid
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Stad Turnhout. - Inspiratiemap ouderbetrokkenheid. – Turnhout ([Uitgegeven door/bij],
2012.
Bundeling van informatie en tips voor scholen om in te zetten op ouderbetrokkenheid.

H. Het inschrijvings-en onthaalbeleid
Vzw Krijt. - Het inschrijvings-en onthaalbeleid. – vzw Krijt [Uitgegeven door/bij], 2021.
Geraadpleegd op 15/04/2022, van https://drive.google.com/file/d/1jjSJnVzmPB01PbKY6c4NK02bsysTw8A/view
Een brochure vanuit Krijt vzw over het inschrijvings- en onthaalbeleid van scholen. In deze leidraad
worden concrete tips gegeven om in te zetten op de warme kennismaking met leerlingen en ouders.
Hoe bouw je langzaam een vertrouwensrelatie op?

I. Samen tegen onbetaalde schoolfacturen!
Vzw Welzijnszorg. – Samen tegen onbetaalde schoolfacturen!. – Welzijnszorg vzw
[Uitgegeven door/bij], 2017.
Onbetaalde schoolfacturen zijn een bron van stress. Zowel voor scholen als voor ouders. Scholen zien
hun werkingsmiddelen dalen en vrezen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Voor veel ouders is het
betalen van de schoolrekening niet evident. Eén Belg op zeven leeft immers in armoede. Dit project
heeft als doel om secundaire scholen te helpen zoeken naar: oplossingen voor onbetaalde
schoolfacturen, een kostenbewust beleid en samenwerkings -en opleidingsmogelijkheden.

J. 5 tips voor een prettig contact met ouders in het primair onderwijs
Van Driel, Emily. - 5 tips voor een prettig contact met ouders in het primair onderwijs.
Geraadpleegd op 15/04/2022, van https://www.schoolenveiligheid.nl/blog/tips-voor-eenprettig-contact-met-ouders/
Een blog van Emily van Driel. Zij staat onderwijsprofessionals met raad en daad bij via de helpdesk
van School & Veiligheid.

K. 10 concrete acties om ouders op school te bereiken
Rooms, Gert; Van den Bossche, Caroline.- 10 concrete acties om ouders op school te
bereiken. – Klasse, 2015. Geraadpleegd op 15/04/2022, van
https://www.klasse.be/6495/10-concrete-acties-om-ouders-op-school-bereiken/
Hoe betrek je mama’s en papa’s (nog) beter bij je school? Laat je inspireren door deze 10 haalbare
praktijkvoorbeelden.

