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Antwerpen 
Kievit



Proeftuin Antwerpen Kievit

Wijk Kievit: 

arme buurt

dichtbevolkt

groot percentage kinderen

veel nationaliteiten

veel nieuwkomers



Van Kievitswijk naar Kievitsnest



De wijk is grofweg gelegen langs beide zijden van de Lange Kievitstraat, tussen de 

Provinciestraat, Plantin en Moretuslei, de Zoo van Antwerpen en de spoorlijn Antwerpen-

Nederland. De Provinciestraat loopt langs de Kievitwijk en langs de achterkant van de 

Antwerpse Zoo, geprangd tussen Borgerhout en de spoorweg. Door een groot deel van de 

straat loopt tram 11. Deze tramlijn verdeeld de straat ook netjes in twee postcodes, de ene 

straatzijde is 2018 (Antwerpen) en de andere 2140 (Borgerhout).



















OKiDO Stekelbees Kievit
57% van de kinderen behoort tot de AMIF 
doelgroep

43% van de kleuters behoort tot de AMIF 
doelgroep



Antwerpen Kievit

Oorspronkelijke focus:

• Versterken van ouders bij het maken van een 
schoolkeuze

• Versterken van ouders in hun communicatie met de 
school



Uitgangspunten

• Ouders (derdelanders) hebben een andere 
voorschoolse ervaring en referentiekader

• andere ideeën of verwachtingen over de school

• Zitten vaak in een kwetsbare situatie

• Schoolkeuze is een keuze van de gemeenschap, geen 
individuele keuze

• ouders zijn onvoldoende voorbereid op de overgang 
van hun thuissituatie naar de school.



Proeftuin Brussel





Wie zijn wij? 

-Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs

-Ligging: stationsbuurt, prostitutiewijk 

-3 origines : Turkse ( 52%) Marokkaanse ( 35%) en 
Guineese origine ( 13%) 



Is dit de taak van de school? 



En… actie! 

-Samen talenten beleven

-Preschoolse activiteiten

-Huisbezoeken



De kijk….?!





Proeftuin Oostende
Koffie aan de schoolpoort

Oudercafé



Koffie aan de schoolpoort

• Eerste school-maandag van de maand

• Koffie en thee aan de poort, op de stoep voor ouders/grootouders/…

• Brugfiguur, AMIF-medewerker, zorgleerkrachten, zoco, directie, …

• Gratis

• externe dienst, vb. Huis van het Kind, Open School, EOS, jeugddienst, 
Wegwijzer…



Waarom?

• School = ontmoeting, ouders welkom

• Informele contacten ouders – school en ouders – ouders 

• Kennismaken met externe diensten



Sociale cohesie
• Ouders ontmoeten ouders

• Hulp, advies, hart luchten bij elkaar

• Ouders verwijzen mekaar door naar de juf, de zorgcoördinator, de 
brugfiguur, de directie

• Bestendigen van bestaande contacten aan de klassen (zachte landing)

• Doelgroepmedewerker: 
• doorverwijsfunctie

• vinger aan de pols

• signalen



Ook in jouw school?

• Gedragenheid binnen schoolteam

• Fysiek toegankelijk: gang vs. lokaal

• Schoolteam sluit aan

• Externe dienst: niet enkel hulpverleningsdiensten

• Bekendmaking: facebook, website, klasblogs, …



Oudercafé
• 2 à 3 maal per schooljaar op vrijdagnamiddag in centrale gang

• Gratis, zonder inschrijving

• Ouders brengen lekkers mee

• Koffie, thee, frisdrank aangeboden

• Thema

• Aanwezig: BF, AMIF-medewerker, directie, zoco, sommige leerkrachten

• Ook vertegenwoordigd: bibliotheek, Wegwijzer, schaakinitiatie, 
taal-o-theek

• Vrijwilligers + ouders



Waarom?

• Ouders = welkom

• Positieve, warme associatie met de school

• Informeel contact vb. ouder met zoco

• Wederzijds engagement school – ouders



Sociale cohesie

• Zoeken wat verbindt: spelletjes, schaken, sport

• Ouders spreken ouders: elkaar versterken, vertrouwen geven

• Helpende handen: samen voor één doel

• Ouders motiveren elkaar

• Doelgroepmedewerker als doorverwijsfunctie



Oudercafé

• Opkomst?

• Sociale mix?

• Betrokkenheid?

• Verder zoeken



Ook in jouw school?

• Gedragen door schoolteam

• Laagdrempelig

• Taart

• Bekendmaking



Aandachtspunten

Wat is de stem van ouders? 

Is het gedragen door het team? 

Externe partners? 



Vragen?


