
SAMENWERKING  
TUSSEN SCHOOL EN GEZIN
Hieronder staan een aantal taken die de school kan doen voor een betere  
samenwerking met de ouders.  
Kruis alle taken die je belangrijk vindt aan. 

Iemand van de school komt langs bij jou thuis.

Bv. om jouw ouders beter te leren kennen, om te horen of er 

vragen zijn over de school, om tee helpen zoeken naar een 

oplossing als het moeilijk gaat. 

De school zorgt ervoor dat de verschillende 
families zich welkom voelen op school.

Bv. door foto’s op te hangen van de gezinnen op school, 

diversiteit in culturen zichtbaar te maken,…

De school vraagt aan jouw ouders hoe ze het 
gemakkelijkst contact met hen kunnen maken.

Bv. via sms of telefoontje, via mail, brief,...

De school laat ook weten aan jouw ouders  
wat goed loopt op school.

De school organiseert activiteiten om ouders 
samen te brengen, zodat jouw ouders andere 
ouders kunnen leren kennen.

Bv. een eetavond of een koffiemoment.
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De school organiseert momenten waarop je 
ouders naar school kunnen komen om de 
leerkrachten beter te leren kennen.

Bv. oudercontact, koffiemoment.

De school zorgt ervoor dat je ouders weten hoe 
de school werkt en wat je hier allemaal leert en 
doet.

Bv. een openklasdag, een infoavond, oudercontact.

INFO Autotechnieken

Hout - Metaal

Handel 

Chemie 

De school zorgt ervoor dat je ouders weten  
welke studierichtingen er zijn op school.

Bv. een infoavond organiseren.

De school houdt er rekening mee dat mijn ouders 
een andere taal spreken. 

Bv. door voor een tolk te zorgen, een brief te vertalen in de 

taal die mijn ouders spreken, enz...

De school weet dat het soms moeilijk is thuis en 
probeert hier ook rekening mee te houden.

De school nodigt de ouders uit  
om iets te doen op school.

Bv. iets komen vertellen in de klas, iets komen koken.
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De school helpt me om leuke dingen te vinden 
om te doen na school. 

Bv. sporten, tekenacademie enz.

De school brengt jouw ouders in contact met 
organisaties die je ouders kunnen helpen.

Bv. voor papieren, dokter, Nederlands leren enz...

Wat zou de school nog kunnen doen dat jij 
belangrijk vindt?

Afbeeldingen Inge Depraetere: http://www.ingedepraetere.be
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