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Ouderbetrokkenheid in BS Kameleon : 
WHY?



“Onze kinderen, een gedeelde verantwoordelijkheid” 

- Samenwerken met ouders is een zeer bewuste 
visiegedreven keuze: Samen School Maken

- Ouderbetrokkenheid→ kleuterparticipatie

- Netwerk voor en met ouders uitbouwen => 
zorg + sociale cohesie versterken



Ouderbetrokkenheid in BS Kameleon : 
HOW?



“We gaan de verbinding aan!” 

• Het gaat niet vanzelf 
=> Het Warme scholenproject

• Verbindende communicatie  
=> niet oordelen, vanuit begrip en bezorgdheid

• Verschillende communicatiemiddelen en –momenten

• Bewust inzetten op : 
• het creëren van een vertrouwensband
• het belang van onderwijs verduidelijken
• praktische drempels helpen wegwerken

Uit onderzoek blijken dit 
de 3 belangrijkste  

drempels die ouders 
ervaren bij scholen



Ouderbetrokkenheid in BS Kamleon : 
WHAT?



Communicatiemiddelen- en momenten

• Open, eerlijke, warme en duidelijke communicatie
• Niet alleen als er een probleem is of er info mee moet

• De succesformule op dit moment : 
* Whatsapp-groepen per klas EN mail vanuit de directie
* Aanspreekbaarheid ‘s morgens en ‘s avonds: “We zijn er!”
* Ouders vinden de weg naar klasleerkracht, directie en zorgleerkracht 
* We nemen veel tijd voor zorggesprekken

We gebruiken 
bewust nog geen 
smartschool voor 
ouders

Zorgt ook enorm 
voor verbinding 
tussen de ouders



Vertrouwensband creëren

• Voor de kleuter op school start : 

• rondleiding, kijkdag, uitnodiging voor speciale gelegenheden, zelfgemaakt fotoboekje 
om kennis te maken met de klas en de juf, filmpjes van routinemomenten/hoeken 
van de klas, …

• filmpjes op www.basisschoolkameleon.be

• De eerste schooldag
• warm onthaal voor peuter en ouders, foto’s via whatsapp, extra tijd na school

• De rest van de carrière

http://www.basisschoolkameleon.be/


Belang van onderwijs

• Bij foto’s van klasgebeuren op facebook of whatsapp steeds kort 
waarom we die activiteit doen

• Boekjes met QR-code, verteltassen, …

• Verschillende meespeelnamiddagen

• Projecten: o.a. meertalig voorlezen met ouders, logeertablet, …



Praktische ondersteuning en gedeelde 
verantwoordelijkheid in opvoeding

• Zowel praktisch als inhoudelijk gaan we vaak veel verder in onze zorg 
en begeleiding 

Enkele voorbeelden : 

• Fase^n in de ontwikkeling uitleggen en samen nadenken over hoe hierop 
reageren zowel thuis als op school (met aandacht voor ieders achtergrond)

• Opvoedingsondersteuning  of begeleiding thuis tot professionele 
thuisbegeleiding opgestart kan worden

• Mee opvang of vervoer zoeken binnen het netwerk van ouders 



Ouderbetrokkenheid in BS Kameleon
DUS…



Een stevig fundament = sleutel tot succes

Onze schoolcultuur = Samen School Maken

We vinden het partnerschap met ouders ECHT belangrijk. Dat 
voelen ze!



Vragen? Reflecties bij ons verhaal?

Wat in dit verhaal heeft jou geïnspireerd?



Kennis 
delen…

Via opleidingscentrum 

Fluxusacademie bundelen 

we deze ervaringen in een 

opleidingsaanbod voor 

onderwijsprofessionals 

en externe partners:


