4.7 Contacten met ouders en informatiekanalen
4.7.1. Contacten met ouders
Om op een goeie manier samen school te maken, is communicatie essentieel. Via onderstaande
contactmogelijkheden en informatiekanalen maken we daar ook echt werk van. Wie vragen of
bezorgdheden heeft of wie graag wat toelichting krijgt rond iets, nodigen we graag uit om contact
op te nemen met de leerkracht of met de directie.
4.7.1.1. Informele contacten
Het is altijd mogelijk om de leerkrachten voor of na de lesuren te spreken. Via de agenda, via
e-mail of telefonisch kunt u een afspraak maken. Een informeel contact zonder voorafgaande
afspraak kan ongelegen komen omdat een leerkracht kort na lestijd heel vaak nog een andere
taak (rijbegeleiding, toezicht, studie, naschoolse les, …) te vervullen heeft. De directeur mag
(op aanvraag van één van de partijen) altijd aanwezig zijn bij een gesprek tussen leerkrachten
en ouder(s).
Ouders gaan zonder toestemming van de directeur of van zijn afgevaardigde nooit tijdens de
lesuren naar de klaslokalen.
Een onderhoud met een klassenleerkracht tijdens de lesuren kan enkel als daarvoor een
aanneembare reden is en met toestemming van de directeur of van zijn afgevaardigde.
Voor, tijdens en na schooltijd mag u altijd de directie aanspreken. Aarzel niet om snel contact
op te nemen zodat kleine zorgen aangepakt kunnen worden.
4.7.1.2. Individuele oudergesprekken
Minstens twee keer per jaar organiseert de school
een oudercontact waar allerlei zaken besproken
kunnen worden en waar mogelijk concrete
afspraken gemaakt worden voor de verdere
begeleiding van een kind.
1.
Voor de kleuterafdeling eind januari/begin
februari en eind juni
2.
Voor de lagere school eind december en
eind juni
3.
Voor de lagere school een selectief
oudercontact vóór de herfstvakantie en vóór de
paasvakantie
De data van de oudercontacten vindt u in de
schooljaarkalender (op de website) en in de
nieuwsbrief. Een oudercontact wordt ook altijd
via een brief aangekondigd.
4.7.1.3. Contact met het zorgteam
Het zorgteam is steeds aanwezig op de georganiseerde oudercontacten. Het is altijd mogelijk om
in de loop van het schooljaar via de zorgcoördinator of de directie een bijkomend overlegmoment
aan te vragen.
4.7.1.4. Kennismakingsdag op het einde van augustus
Tijdens een kennismakingsdag op het einde van augustus geven we de kinderen en hun ouders
de kans om na een lange vakantie de sfeer terug op te snuiven en even kennis te maken met de
nieuwe klas, de nieuwe leerkracht en misschien enkele nieuwe vriendjes. Het is voor kinderen
geruststellend om te weten waar ze het volgende schooljaar terecht komen. Voor ouders is het
een ideale gelegenheid om belangrijke (medische) achtergrondinformatie over hun kind door te
geven aan de leerkracht. De leerkrachten voorzien die namiddag ook ruimschoots tijd voor
vragen.
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4.7.1.5. Infoavond voor ouders i.v.m. de klaswerking (vóór de herfstvakantie)
Kleuterschool:
Infoavond in alle klassen m.u.v. peuter-eerste.
Lagere school:
Infoavond in alle klassen
De leerkracht geeft een woordje uitleg over de werking en verduidelijkt enkele activiteiten
typisch voor dat leerjaar.
4.7.1.6. Open-klasdag voor ouders met kinderen in de tweede en derde kleuterklas
Ouders worden tijdens een schooldag in de klas uitgenodigd en kunnen hun kleuter eens actief
aan het werk zien. Ze beleven het onthaalmoment en het spel in de hoeken met hun kind mee.
4.7.1.7. Informatieavond voor ouders met kinderen in de derde kleuterklas
In het begin van het tweede trimester is er een infoavond voor ouders met kinderen in de 3 de
kleuterklas. De kleuterleidster van de derde kleuterklas geeft een overzicht van wat er in de
klas aan voorbereidend lezen en rekenen wordt gedaan, legt uit hoe de kinderen worden
voorbereid op het eerste leerjaar en verduidelijkt het begrip schoolrijpheid. De zorgcoördinator
schetst kort de aanpak in het eerste leerjaar en de werking van het zorgteam.
4.7.1.8. Open-klasdag voor ouders met kinderen in het eerste leerjaar
Vóór de herfstvakantie is er een open-klasdag voor ouders met kinderen in het eerste leerjaar.
Ouders kunnen er genieten van een les Nederlands en een les wiskunde en zien hun kinderen
eens aan het werk. De aanpak en de gebruikte methodes werden tijdens de infoavond
toegelicht.
4.7.1.9. Begeleiding van de studiekeuze van leerlingen in het zesde leerjaar
Informatieavond ‘Wat na het zesde leerjaar?’
In de loop van het eerste trimester nodigen de basisscholen van de scholengemeenschap
‘Sint-Lodewijkscollege’ alle ouders met kinderen in het 6de leerjaar uit op een informatieavond
over ‘de stap naar het secundair onderwijs’. Een medewerker van het CLB overloopt die avond
de studiemogelijkheden na de lagere school.
Oudercontact voor de paasvakantie
De leerlingen van het zesde leerjaar worden in het begin van het tweede semester in de klas
voorbereid op de overgang naar de secundaire afdeling
-

door de leerkracht
door de medewerker van het CLB
via een bezoek aan enkele secundaire scholen

De leerkracht, de leden van het zorgteam, de directeur en de medewerker van het CLB
formuleren hieromtrent een advies op maat van elk kind, dat schriftelijk aan de ouders wordt
meegedeeld.
Vóór de paasvakantie nodigen de leerkrachten van het 6de leerjaar de ouders dan uit om dit advies
toe te lichten.
4.7.1.10. Infodag na de paasvakantie
Op een zaterdagvoormiddag na de paasvakantie zet onze school van 9u30 tot 12u00 haar
deuren open voor de jaarlijkse infodag. We richten ons vooral tot ouders met kinderen die in de
loop van het volgende schooljaar in de peuter-, kleuterklas mogen starten. Ouders met nieuwe
leerlingen voor de andere kleuterklassen of voor de lagere afdeling zijn eveneens van harte
welkom. We nodigen ouders met hun kleuter graag uit om vrijblijvend een kijkje te nemen in de
kleuterklassen. Die zaterdag zijn alle kleuterleidsters in hun klas aanwezig voor een woordje
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uitleg. Inschrijven kan die dag ook.
4.7.1.11. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar ouders in geval van
scheiding
Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over
de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden
genomen.
- afspraken i.v.m. de agenda, brieven, rapporten, schoolrekeningen, …
- afspraken in verband met oudercontact
4.7.2. Informatiekanalen
4.7.2.1. Pedagogisch project – Informatiebrochure (met algemene schoolinformatie en
afspraken) + Schoolreglement
Bij inschrijving kunnen ouders een document ontvangen met daarin ons pedagogisch project, een
informatiebrochure en het schoolreglement. Dit kan ook allemaal geraadpleegd worden via de
website.
Ons pedagogisch project vormt het fundament van de school. De ankerpunten ervan zijn stevige
pijlers die een beeld geven waar onze school voor staat en waar we naartoe willen. Wij nodigen
ouders uit om loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school te staan en
deze mee te dragen.
In de informatiebrochure en het schoolreglement leest u heel wat afspraken in verband met onze
school. Om wettelijk ingeschreven te zijn, ondertekent u een formulier waarin u verklaart deze
documenten te kennen en met de inhoud ervan akkoord te gaan.
4.7.2.2. Schoolagenda (in de lagere school)
De schoolagenda van uw kind wordt gebruikt om taken en lessen in te schrijven, om te noteren
wat moet meegebracht worden, om informatie door te spelen, ... . De leerkracht kan de agenda
gebruiken om opmerkingen i.v.m. gedrag of om bepaalde afspraken te melden. U kunt de agenda
eveneens gebruiken om informatie door te spelen naar de leerkracht. Het is een goede gewoonte
dagelijks de agenda van uw kind na te kijken en minstens één keer per week te tekenen. De
agenda is een schriftelijk contactmiddel tussen de school en thuis. Voor kinderen is het leuk
en misschien zelfs een aanmoediging wanneer ouders hier belangstelling voor tonen.
4.7.2.3. Nieuwsbrief
Elke maand krijgen ouders een nieuwsbrief met de planning voor de komende maand en een
overzicht van de activiteiten per klas. Via deze weg verstrekken we ook allerlei informatie
betreffende het schoolgebeuren. De nieuwsbrief wordt naar alle ouders gemaild. Ouders die niet
over een mailadres beschikken, krijgen de nieuwsbrief op papier. De nieuwsbrief is ook te vinden
op de website.
4.7.2.4. Brieven
Ondanks de mededelingen in de nieuwsbrief houden we er toch aan om belangrijke
gebeurtenissen en veranderingen in de organisatie nog eens persoonlijk mee te delen per brief.
Deze brieven worden gemaild of met het oudste kind van het gezin op papier meegegeven.
4.7.2.5. Kleuterredactie
In de kleuterafdeling krijgen de kleuters geregeld ‘de Kleuterredactie’ mee naar huis, een
overzicht van de activiteiten van het voorbije thema. Dit geeft ouders een beeld van hetgeen hun
kind in klas gedaan heeft.
4.7.2.6. Website : www.basisschooldoornstraat.be
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Op de website van de school vindt u, naast heel wat algemene en praktische informatie, ook
foto’s van de activiteiten op school. Ouders die niet wensen dat de foto van hun kind(eren) op
deze website verschijnt, melden dat schriftelijk aan de directeur.
4.7.2.7. Schooljaarkalender
Eind juni ontvangt u de kalender voor het volgende schooljaar. U vindt er alle data die van
belang zijn: vakanties, vrije dagen, pedagogische studiedagen, informatiemomenten,
oudercontacten, eerste communie, Vormsel, schoolfeest, grootouderfeest, …
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