INFOFICHE

INFOBORDEN &
THEMAHOEKJES
Hoe kun je ouders bereiken via infohoekjes, ad valvas en andere fysieke
kanalen binnen en buiten de schoolmuren? Hieronder krijg je enkele tips waar
je ook de leerlingen en de ouders zelf een rol in kunt geven. Veel succes!

Binnen de schoolmuren
CREËER EEN RUIMTE VOOR CONTACT & ONTMOETING
Een eenvoudig en gezellig (zit)hoekje in de inkomhal nodigt ouders uit om op een spontane,
laagdrempelige en informele manier in contact te komen met andere ouders, met leerkrachten,
met de directeur …

RICHT DEZE RUIMTE IN MET DE LEERLINGEN
Hang een collage op met portretten
van de leerlingen. Bijvoorbeeld in de vorm
van de naam van de school, het woord
‘welkom’ of het logo van de school.
Maak in de inkomhal het jaarthema
waar de school rond werkt zichtbaar,
bijvoorbeeld gelinkt aan het schoolfeest.
Je kunt ook samen met de leerlingen een
thematafel of een themahoekje maken.
Stel de verschillende klassen voor door de
klasfoto’s te verwerken in een schoolkalender
of door alle klasfoto’s op te hangen op een
plaats waar ouders ze kunnen zien. Zo kan
iedereen zien wie in welke klas zit.

Maak met de hele school een kunstwerk,
bijvoorbeeld een muurschildering. Je
kunt daarvoor samenwerken met externe
muzische partners zoals MUS-E, Kamo of
Mister Box. Verwerk in dit kunstwerk het
logo, de naam of de visie van de school.
Hang een affiche op met ‘wie is wie’ op school.
Zet daar het volledige schoolteam op (directeur,
zorgleerkracht, poetshulp, opvang …). Zorg
ervoor dat je van iedereen een foto hebt.

MAAK DE DIVERSITEIT OP SCHOOL ZICHTBAAR
Je kunt ouders welkom heten door ‘welkom’
in verschillende talen zichtbaar te maken.
Zet bijvoorbeeld een welkomstbord in de
verschillende talen van de kinderen op
een goed zichtbare plek voor ouders.
Hang een grote wereldkaart op en duid
aan waar de leerlingen hun roots hebben.
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Speel bij de start van de school muziek af uit
verschillende landen. Je kunt ouders vragen
naar de lievelingsmuziek uit hun kindertijd.
Breng variatie in de zithoek door elementen uit
verschillende landen toe te voegen, bijvoorbeeld
een tafellaken met Afrikaans motief. Betrek de
ouders erbij: vraag hun ideeën of vraag hen
om zelf iets mee te brengen voor de zithoek.
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ZET DE LEUKE PLEKKEN IN DE BUURT OP EEN KAART
Zorg voor een grote kaart van de omgeving van de school. Je kunt die kaart zelf tekenen of een
bestaande kaart uitvergroten. Vraag aan ouders om leuke en interessante plekjes op de kaart aan te duiden.
Zo leren ouders elkaar en de buurt beter kennen. De school leert nieuwe, onbekende plekken kennen.

PLAATS EEN DIGITAAL BORD
Zet een digitaal bord in de inkomhal met een
overzicht van verschillende projecten, bijvoorbeeld:
• een rapportage over de voorbije week
met filmpjes die kinderen zelf gemaakt
hebben met een tablet of een videocamera;

Ouders vinden het leuk
om filmpjes of foto’s
te bekijken waar hun
kinderen in voorkomen.

• een filmpje om promotie te maken
voor opendeurdagen of om specifieke
projecten in de kijker te zetten.

Buiten de schoolmuren
Het is niet voor elke school haalbaar om de
ouders in de school te ontvangen. Gebruik
in dat geval de valven en infoborden aan
de schoolpoort om ouders te bereiken.
Hang affiches op van ouderactiviteiten, het
schoolfeest, het oudercontact, info over
de opvang (tijdens de vakantie), belangrijke
mededelingen, de aankondiging van een
pedagogische studiedag of facultatieve
verlofdag, projecten in de kijker … Zorg ervoor
dat je altijd de meest recente informatie deelt
en verwijder regelmatig verouderde informatie.
Hou de lay-out herkenbaar door telkens het
logo van de school en dezelfde pictogrammen
te gebruiken. Als je foto’s van leerlingen
ophangt, doe dat dan alleen als de ouders
hiervoor de toestemming hebben gegeven.
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De beste manier om ouders te
bereiken is om elke dag aan de
schoolpoort te staan en een
praatje te slaan met de ouders.

