
De taken hieronder zijn een selectie van mogelijke 
taken. Het is aan de school om in dialoog met 
de ouders (en de leerlingen) te reflecteren over 
welke taken prioritair én haalbaar zijn voor 
alle ouders, rekening houdend met individuele 
thuissituaties. Gebruik daarvoor het instrument 
‘Analyse verwachtingen thuisbetrokkenheid’ op 
www.communicerenmetouders.brussels. 

Deze fiche is bruikbaar in het kleuter-, 
lager en secundair onderwijs.
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Mogelijke taken van ouders

BELANGRIJK: 

Lees eerst de fiche 
‘Thuisbetrokkenheid - de theorie’ op 
www.communicerenmetouders.brussels 
voor je deze fiche doorneemt. In die fiche 
krijg je namelijk uitleg over de mogelijke 
taken van ouders via de concepten 
‘parenting’ en ‘teaching@home’. Volgens 
experts focussen scholen en ouders 
het best op taken rond ‘parenting’ 
in de plaats van ‘teaching@home’. 

In de fiche ‘Thuisbetrokkenheid - 
wat kan de school doen’ lees je 
meer over de mogelijke acties voor 
scholen binnen thuisbetrokkenheid. 

LOGISTIEKE 
ONDERSTEUNING

Ervoor zorgen dat er toegang tot internet is PARENTING

Ervoor zorgen dat er woordenboeken, atlassen, 
papier, schrijfboekjes, pennen … zijn

PARENTING

Betalingen in orde houden PARENTING
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Huiswerk verbeteren TEACHING@HOME  

Huiswerk maken voor de leerling, bijvoorbeeld een 
PowerPoint-presentatie of iets in Canva maken

TEACHING@HOME  

Huiswerk verduidelijken, voorbeelden geven, 
vertalen, de oplossing helpen zoeken, een oefening 
voordoen, een aanpakstrategie aanbieden …

TEACHING@HOME  

Naast de leerling zitten en het 
huiswerk/studeerwerk opvolgen

PARENTING

Informeren of de leerling zijn huiswerk 
gemaakt heeft en de leerling aanmoedigen 
om zijn huiswerk te maken

PARENTING

Voor een studievriendelijke omgeving zorgen: 
rustig plekje/hoekje van de tafel/kamer, 
tv en radio uit, gsm even aan de kant …

PARENTING

Studie- en werkhouding stimuleren: planning 
maken, kladpapier gebruiken, concentreren …

PARENTING

 

HUISWERK
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De agenda/Smartschool opvolgen PARENTING

Het rapport opvolgen PARENTING

Aandacht hebben voor toetsen PARENTING

Schriftelijke en/of digitale en/of mondelinge 
communicatie van de school opvolgen

PARENTING

 

Een examenplanning maken voor de leerling TEACHING@HOME  

Demonstreren aan de leerling hoe 
die een taak moet aanpakken en de 
stappen één voor één benoemen

TEACHING@HOME  

De leerling stimuleren om een 
examenplanning op te stellen

PARENTING

De leerling helpen organiseren: huiswerk 
plannen, op tijd naar school gaan …  

PARENTING

 

COMMUNICATIE

EXECUTIEVE 
FUNCTIES
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Ervoor zorgen dat de leerling op tijd gaat 
slapen, gezond eet, zich thuis (fysiek en 
emotioneel) veilig voelt en weinig stress ervaart

PARENTING

Interesse tonen in school, regelmatig over school 
praten met de leerling, positief praten over 
school/de eigen schoolloopbaan/de leerkracht, 
praten over de toekomstplannen van de leerling 

PARENTING

Trots zijn op de leerling PARENTING

Hoge (maar realistische) verwachtingen 
hebben van de leerling, optimistisch 
zijn over de leerkansen van de leerling 
én deze verwachtingen uiten

PARENTING

De leerling stimuleren en motiveren: 
boodschappen geven als ‘studeren is belangrijk 
want …’, helpen met het doorzettingsvermogen, 
autonomie stimuleren, zelfvertrouwen stimuleren, 
de leerling ondersteunen wanneer die een 
tegenslag heeft (slecht resultaat, mindere dag …) en 
samen werken aan de veerkracht van de leerling

PARENTING

 

EMOTIONELE 
ONTWIKKELING / 

WELBEVINDEN
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Samen naar Nederlandstalige tv- en 
radioprogramma’s kijken of luisteren, 
leesboeken, luister-cd’s, de bib bezoeken …

PARENTING

Een rijke interactie in de thuistaal stimuleren: 
praten met de leerling in de thuistaal, voorlezen 
in de thuistaal, samen spelen, verhalen vertellen 
aan de leerling, tv- en radioprogramma’s 
in de thuistaal volgen en bespreken …

PARENTING

 

De leefwereld van de leerling vergroten door 
naar de bib of het museum te gaan, door boeken 
te lezen, ook in de thuistaal, door (educatieve) 
uitstappen te doen (gratis concert, opendeurdagen 
van religieuze plaatsen, stadswandelingen … ) …

PARENTING

 

TAAL / INTERACTIE

CULTURELE 
PARTICIPATIE
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