
Kleuterparticipatie anders bekeken
De stem van de ouders



Op de agenda…
1. Wie zijn we? 
2. Methodieken om ouders te bevragen 
3. Inspirerende participatietrajecten

* Leergemeenschap: Vlam (Menen)
* Traject rond taalbeleid – stem van ouders: Sint-Salvator

4. Stem van ouders in de dagelijkse 
praktijk

5. Besluit



1. Wie zijn we?



1.Wie zijn wij? Sint Salvatorschool Gent
Tamara Sinia
Ann Schollaert



Wie zijn wij? Vlamschool Menen
Imane Mazouz
Celien Nyffels
Miranda Poeze



Wie zijn wij? Onderwijs netwerk Antwerpen Kiel
An-Sofie Segers



Sint-
Salvator

80% woont in de 
buurt

26 talen



VLAM

202 leerlingen
Waarvan 74 kleuters

68% anderstaligen

203 leerlingen
Waarvan 73 kleuters

78% andere thuistaal
• Toenemende diversiteit in 

kleuteronderwijs
• +/- 22% kleuters met niet-EU 

nationaliteit (2016-2018)
• Veel anderstalige nieuwkomers



VLAM

82% woont op 
de wijk

29 verschillende 
talen

31 verschillende 
nationaliteiten



Onderwijs-
netwerk 
Antwerpen

Leefschool Toverbol
De Schakel
Kameleon
De Tandem

4 scholen, 8 partners, een 
goede start voor alle 
instappers en hun ouders. 

Jamâa van De 
Schoolbrug 
ondersteunt de 
scholen. 

• Deelproject van AREA 2020
• Er was veel expertise bij verschillende 

scholen en partners maar weinig afstemming. 
• Veel kansarmoede in de wijk, maar ook veel 

ongeziene kansen, 
samenwerkingsmogelijkheden



2. Methodieken om 
met ouders in dialoog 
te gaan



6 tips om in dialoog te gaan met ouders

1. Waarom? Kader je vraag!

• Welke vraag heb je?
• Waarop verwacht je een 

antwoord van ouders?
• Waarom bevraag je hen? 
• Wat ga je doen met het 

antwoord? 



6 tips om in dialoog te gaan met ouders

2. Wie? Denk goed na over welke 
ouder je bevraagt.

• Wie zijn de ouders van je 
school?

• Wie bereik je makkelijk? 
• Wie bereik je moeilijk? Wat 

hebben deze mensen nodig 
om in gesprek te gaan? 



6 tips om in dialoog te gaan met ouders

3. Wie faciliteert het gesprek?

Voor wie kies jij? 
• De juf? 
• Iemand anders van de 

school? 
• Een professional buiten de 

school?



6 tips om in dialoog te gaan met ouders

4. In groep of individueel?

• Wat kies jij?
• Wat zijn de voordelen van een 

groep? 
• Wat zijn de voordelen van een 

individuele  bevraging? 



6 tips om in dialoog te gaan met ouders

5. Ondersteunende 
methodieken!

- Gebruik concreet materiaal
- Laat mensen dromen



6 tips om in dialoog te gaan met ouders

6. Hoe verder?

• Door concrete acties
• Door te communiceren: 

foto’s, filmpjes, een gesprek 
…



Foto 1: Kind neemt afscheid van mama/papa
Vragen

• Herinner je de eerste schooldag van je kindje? 

• Hoe was het om  je kindje naar de klas te brengen?

• Wat heeft je geholpen of wat had je kunnen helpen?

• Welke tips zou JIJ nu geven aan ouders die afscheid 
moeten nemen op de eerste schooldag? 



Foto 2: Kinderen spelen in de klas of in de sportruimte

Vragen

• Weet je wat je kindje doet in de klas? 

• Hoe weet je dit? Vraag je dit aan je 
kindje? Vertelt de juf? …

• Hoe gaat de juf om met kindjes die geen 
of weinig Nederlands spreken?



Foto 3: Een moeder praat met de juf
Vragen

• Hoe loopt dit bij jullie? Breng je je kindje in de klas? 

• Praat je dan met de juf? Over wat? 

• Wie zorgt er nog voor jouw kindje? 

• Naar wie ga je als er een probleem is? 

• Kan je dingen bespreken in je eigen taal?

• Is er een oudercontact? Hoe is dat?



Foto 4: Pop Jules met de schooltas
Vragen

• Wat stop jij in de boekentas van je kindje? 

• Wist je goed wat er in moest?

• Wie vertelde je wat er nodig was?  De juf? Iemand van Kind & 
Gezin,….

• Met wie kan je hierover praten als je vragen hebt/had?

• Was jouw kindje zindelijk of droeg het nog Pampers? 

• Wat vertelde de school jou hierover? Had je nog vragen? 

• Bij wie kon je terecht met die vragen?



Foto 5: Een feest met ouders in de school
Vragen

• Wat organiseert de school voor ouders?

• Wat vind je fijn? 

• Wie ontmoet je? 

• Vind je dat belangrijk? 

• Ontmoeten ouders elkaar ook buiten een feestmoment 
of informatiemoment op school?



Foto 6: Een informatiemoment op school
Vragen

• Wat organiseert de school voor ouders?

• Wat heb je dan geleerd? 

• Wie ontmoet je? 

• Wat vindt jouw school belangrijk? ( bewegen, 
gezonde voeding,…)



Foto 7: Kinderen leren veel op school
Vragen

• Vind je het belangrijk om te weten wat je kind op school doet? 

• Doet jouw kind andere dingen op school? 

• Weet je het niet? Wat vertelt je kind dat het heeft gedaan na een schooldag? 

• Nog steeds niet: andere ouders hebben daar misschien wel een idee van. 

• Komen er dingen van de school mee naar huis? (speelgoed, klaspop, verteltas …)

• Neemt jouw kind ook dingen mee van huis naar school? 

• Wat doet jouw kind thuis? 

• Doet jouw kind hetzelfde op school als thuis? 

• Zo ja, wat is er hetzelfde?

• Zo nee, wat is er dan verschillend?

• Merk je daarvan ook dingen thuis? 



Leergemeenschap in de Vlamschool

3. Inspirerende 
participatietrajecten



Stem van de ouders via een leergemeenschap



Leergemeenschap: WAT?

Co-creatie: Deelnemers werken samen
gedurende een lange periode

Het uitgangspunt is de betrokkenheid bij een 
gemeenschappelijk onderwerp en de behoefte aan 
verandering 

Een groep mensen die kennis met elkaar willen uitwisselen en van 
elkaar willen leren

Vinden van oplossingen en introduceren van 
nieuwe manieren om te werken.



Ouderbevraging via leergemeenschap: WAT?

LG is

* Geschikt voor complexe problemen

* Een nieuwe vorm van samenwerking 
zonder hiërarchieën 

* Een verkenning van innovatieve 
oplossingen

LG is NIET

* Onmiddellijke oplossing voor 
problemen of conflicten

* Belangengroep of klankbordgroep

* Projectgroep met een 
hiërarchische structuur

* Kant-en-klaar projectplan



Acties
op basis van 
leergemeenschap



Opzetten en plannen van bijeenkomsten

Duur?
•

Deelnemers?

Wanneer?



Opzetten en plannen van bijeenkomsten

Draagvlak voor 
verandering creëren 
onder schoolteam

Erkennen van aan 
diversiteit gerelateerde 

uitdagingen

Veilige context om 
gedeelde zorgen te 

uiten Vertrouwen 
opbouwen De schoolcontext 

leren kennen

Gestart met aparte bijeenkomsten



Opzetten en plannen van bijeenkomsten

Accommodatie?

Taken?

Uitnodigen?



Schriftelijk
Uitnodigen

Alleen = beperkte opkomst

Herkenbaarheid
Begrijpbaarheid

Cultuur sensitief

Verspreiden via middels 
sociale media, website, 
informatiebord, schoolkalender



Mondeling uitnodigen
Wanneer?

Hoe?

Hogere opkomst



Uitdagingen tijdens bijeenkomsten
- Uitdagingen om ieders stem te horen

- Wisselende groep (vertrouwen)

- Opkomst van ouders

- Meningsverschillen

- Leerkracht moet ouder als gelijke zien

- Wie?
- Autochtone ouders
- Gender gemixte groepen



Taalbarrière
• Frustratie

• Hoe ga je daarmee om?
• Documenten vertalen
• Informele tolken
• Introductie in verschillende talen
• Visueel materiaal
• Google translate

• Aandacht voor analfabeten



Belangrijke voorwaarden
Draagvlak en

bereidheid om te
veranderen
schoolteam

Schoolvisie

Evalueren van 
de acties

Gelijkwaardige
partners

Terugkoppeling
naar laatste

sessie

Transparantie



Impact van leergemeenschappen
Voor leerkrachtenVoor ouders

• Gevoel van eigenaarschap

• De leefwereld en bril van 
ouders

• Motiveert om te veranderen

• Voorrecht om mee te 
denken

• Andere ouders leren kennen

• Leren over schoolsysteem 
en -beslissingen



Traject rond taalbeleid in Sint-Salvator

3. Inspirerende 
participatietrajecten



Traject rond taalbeleid in Sint Salvator



Positief staan tegenover de thuistaal van 
de kinderen



Waarom kiezen voor meertaligheid?
• Tijdswinst als de instructie ook in de thuistaal 

kan gegeven worden

• Verschillende talen leren heeft een positieve 
invloed op taalontwikkeling van kinderen 
(gebruik kennis en vaardigheden van de ene taal 
voor de andere taal). Dit noemt men het 
transfermodel.

• Taal = identiteit
Taal verboden op school is ook een stuk identiteit 
verbieden



Wat willen we bereiken?

• Een positieve attitude t.a.v. het Nederlands en alle andere talen die op school 
vertegenwoordigd zijn

• Erkennen en waarderen van al die talen

• Creëren van een positief beeld op de eigen sociaal-culturele achtergrond

• Inzetten van thuistaal als trapje om Nederlands te leren

• Affectieve en pedagogisch-didactische rol van meertaligheid



Leerlingenbevraging 



Teambevraging



Op TEAMniveau

• TEAM wil zeggen ALLE medewerkerrs

• Individuele vragenlijst

• Clusters van de antwoorden = 3 problemen

• Opstarten kernteam

• Aanrader “help, onze ijsberg smelt”



3 clusters

1. Hoe hou ik de controle over de klasgroep/kinderen? 
Zal ik niet uitgesloten worden? 
Zullen bepaalde kinderen niet uitgesloten worden?  

2. Gaan ze voldoende Nederlands leren? 
Is het ‘niveau’ dan hoog genoeg?

3. Hoe pak ik dit didactisch aan?



Ouders persoonlijk aanspreken en uitnodigen



Oudermeeting BEVRAGING



NEDERLANDS

OUDERS SCHOOL

gulsa inschrijving.MPG
gulsa inschrijving.MPG


Taalbeleid vroeger

THUISTAAL NEDERLANDS



Taalbeleid nu

THUISTAAL NEDERLANDS



TAAL = TRAP

VEEL

NEDERLANDS

WEINIG 

NEDERLANDS

IK DENK NA OVER 

TAAL



GEEN 
UITSLUITING!!!
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приятен ден

dobrý deň

добрый день

mirëdita

نهارك سعيد

Goedendag

Bonjour

Hello

Iyi günler

Buen dia

IK VOEL 
ME GOED 
IN MIJN 
VEL



clusters OUDERS

1. Hoe houdt de leerkracht  de controle over de klasgroep/kinderen? Zal hij/zij 
bijvoorbeeld ‘vuile woorden’ horen?  

2. Gaat mijn kind voldoende Nederlands leren? 
Is het ‘niveau’ dan hoog genoeg?



Reacties ouders

Ik ben blij om…
• We voelen ons gewaardeerd als we onze 

thuistaal mogen spreken. Ik heb zelf 
negatieve ervaringen hierover uit mijn 
kindertijd.

Ik maak me zorgen over….
• Controle van de leerkrachten over de kinderen 

(vb scheldwoorden niet corrigeren, …)

• Zal mijn kind niet uitgesloten worden? 
Zullen bepaalde kinderen niet uitgesloten 
worden?  

• Zullen ze wel voldoende Nederlands leren?



Positieve aanpak

• HOE willen we het wel?
• WELK GEDRAG willen we zien bij onze kinderen … en bij onszelf?

Op zoek naar goede manieren…..



Meertalige attitudes
… goede manieren in een meertalige context



http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Lichaam/hand.jpg&imgrefurl=http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Lichaam/lichaam1.htm&usg=__kvn0VKNJKOlZLGS0xozrI6OE-oE=&h=373&w=312&sz=21&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=TfUoDrY0GnrItM:&tbnh=122&tbnw=102&prev=/images?q=hand&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl-be:IE-SearchBox&rlz=1I7ACEW_nlBE355BE355&tbs=isch:1
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Lichaam/hand.jpg&imgrefurl=http://www.karonse.be/nederlands/nat/Oefeningen/Lichaam/lichaam1.htm&usg=__kvn0VKNJKOlZLGS0xozrI6OE-oE=&h=373&w=312&sz=21&hl=nl&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=TfUoDrY0GnrItM:&tbnh=122&tbnw=102&prev=/images?q=hand&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl-be:IE-SearchBox&rlz=1I7ACEW_nlBE355BE355&tbs=isch:1


AVS REPORTAGE 27/11/2017

http://www.avs.be/avsnews/meertaligheid-een-troef

http://www.avs.be/avsnews/meertaligheid-een-troef


Open onthaal 
ouders als woordenschatexpert



oudergroepen



Ouders helpen mee op school



Ouders doen mee in de klas



5. Stem van de ouders 
in de dagelijkse 
praktijk



Open onthaal

• Elke dag ouders welkom in de klas

• Elke dag praatjes maken met ouders

• Banden creëren met ouders



6. Besluit
Het gaat om

Samen 
schoolmaken



Samen schoolmaken
Sint-Salvator
Offerfeest
Vredesfeest/Kerstfeest
Gesuikerd WK

Vlam
Kleuterfeest
Mama/papadag



Ouders nemen initatief

Gesuikerd WK
België kampioen!!!



Ouders nemen initiatief

Eerste schooldag is 
Offerfeest



Hebben jullie nog vragen? Wij horen het graag!


