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Wij interpreteren communiceren als een gerichte manier om kleuters, leerlingen, ouders,

externe partners… te informeren en/of in dialoog te gaan inzake schoolgerelateerde

informatie.

Hierbij onderscheiden we vier belangrijke elementen:

- Zender

- Boodschap

- Kanaal of medium

- Ontvanger

We onderscheiden verschillende vormen van communicatie:

- direct of indirect

- verbaal (gesproken/geschreven) of non-verbaal

- eenzijdig (monoloog) of meerzijdige (dialoog)

Als schoolorganisatie staan wij op 3 verschillende niveaus in communicatie.

School - leerkrachten - leerlingen

Deze communicatie heeft steeds tot doel om te informeren, afstemmen van

verwachtingen, te overleggen, te besluiten, te evalueren en eveneens gericht op een

betere samenwerking.

Onze communicatie is hierdoor bewust :

- Verbindende feedback

- Constructief

- Toekomstgericht

- Empathisch

- Kritisch



- Ervaringsgericht

- Transparent

- Eenduidig

- Uitnodigend

- Interactie

- Respectvol

Mogelijke communicatiepartners:

● Leerlingen:

- Dagelijks gesprek met de klasleerkracht

- Kindgesprekken bij rapport - dialoog tussen klasleerkracht en individuele

leerling inzake schoolse evolutie alsook sociaal-emotionele ontwikkeling.

- Klasagenda voor het doorgeven van huistaken

- Groeirapporten.  Zelfevaluatie door de leerling - feedback door lkr aan de

hand van de socio-emotionele ZILLdoelstellingen. Aan de hand van een

tiental maandpunten komen alle verschillende domeinen doorheen de lagere

school aan bod.

- Leerlingenbevragingen.  Afhankelijk van de prioriteiten en met het oog op ons

kwaliteitsbeleid worden ook de leerlingen hierbij betrokken.  Voor zover

mogelijk wordt hiermee rekening gehouden bij veranderingen/verbeteringen.

- Google classroom.  Leerlingen kunnen mededelingen of  digitale opdrachten

krijgen via dit kanaal.

- Leerlingen kunnen foto’s van het klasgebeuren of schoolgebeuren op onze

facebookpagina raadplegen.

- Op de website vinden ze praktische informatie over de school (vb.

Weekmenu - zwembeurten…)

● Ouders:

- Inschrijving nieuwe leerling (digitaal of fysiek - alle nodige info van het kind

wordt opgevraagd) Ouders krijgen onthaaltasje met algemene info van de

school.  Anderstalige ouders krijgen dit in hun moedertaal.



- Infomoment 1ste peuter + peuteropendeur waarbij de ouders de klas- en

schoolwerking leren kennen in een persoonlijk gesprek met de peuterjuf.

Ouders krijgen onthaaltasje met algemene info van de school.

- Tijdens de opendeur van de basisschool krijgen ouders de kans om in gesprek

te gaan met de klasleerkracht maar krijgen ze ook een zicht op hoe andere

klassen werken.

- In het schoolreglement vinden ouders alle nodige informatie terug.

- Tijdens het Infomoment 1ste leerjaar begin september krijgen ouders uitleg

omtrent de basisleerstof die wordt aangebracht in het eerste leerjaar en de

verwachtingen naar ouders toe qua opvolging en huistaken.

- In de maandelijkse nieuwsbrief van de directie wordt naast praktische

informatie ook een terugblik gedeeld van activiteiten van de voorbije maand

op school.

- De kleuterleidsters informeren per nieuw thema ouders inzake de activiteiten

die zullen plaatsvinden, verjaardagen…
- Tijdens een informeel gesprek aan de poort/in de rij kunnen ouders een vraag

stellen of informatie delen.

- Infomoment 6de leerjaar met het oog op overgang secundair onderwijs met

CLB

- Ouderbevragingen worden regelmatig ingevoerd in het kader van onze

kwaliteitsverbetering alsook voor het verhogen van de betrokkenheid van

onze ouders

- Via mail of telefonisch contact met directie bij vragen.

- De ouderraad stelt zich toegankelijk op voor de vragen van ouders.  Zij zijn de

spreekbuis naar de school toe als ouders de stap naar een individuele

leerkracht niet durven zetten of een algemeen probleem willen ter sprake

brengen.

- Ouders beschikken over de mailadressen van de leerkrachten van de school.

Samen met de agenda zijn dit de vaste kanalen om wederzijds (praktische)

informatie uit te wisselen.  GSM-nummers worden niet uitgewisseld met

ouders.   Berichten via messenger en whatsapp worden niet beantwoord

door leerkrachten. Leerkrachten nemen geen deel aan fbgroepen van hun



klas.  Dringende boodschappen kunnen telefonisch via het secretariaat

gemeld worden.

- Infomomenten nieuw schooljaar in de zomervakantie. Elke leerling krijgt met

zijn ouders de kans om individueel kennis te maken met de nieuwe

klasleerkracht.  De klaswerking wordt doorgegeven en verwachtingen worden

op mekaar afgestemd.

- Aan de hand van de rapporten worden ouders geïnformeerd over de evolutie

die hun kinderen maken op vlak van leerstof en sociale ontwikkeling.  Er is

mogelijkheid tot feedback geven.

- Via onze facebookpagina houden we ouders op de hoogte van activiteiten en

kunnen ze foto’s raadplegen van voorbije activiteiten op klas-en

schoolniveau.

- Website (infobundel voor nieuwe leerlingen, info dagelijkse werking,

praktische contactinfo)

- Het jaarlijks schoolfeest biedt mogelijkheden tot informeel contact tussen

ouders en leerkrachten.

- Wanneer verhoogde zorg noodzakelijk blijkt voor een kind dan worden

ouders uitgenodigd voor een multidisciplinair overleg waarbij naast de

klasleerkracht en zorgteam ook nog externe partners kunnen aanwezig zijn.

- Bij de inschrijving krijgen de ouders de meeste praktische informatie mee

vanuit de school en probeert de school zoveel mogelijk gegevens te

verzamelen over de nieuwe kleuter/leerling.

- Twee maal per jaar voorzien wij oudercontacten om in dialoog te gaan met

ouders omtrent leerinhouden en persoonlijke groei van hun kind.  Deze

worden steeds gepland eind december en eind juni.

- Jaarlijkse bevraging praktische schoolafspraken voor de start van het

schooljaar.

● Leerkrachten

- Wekelijkse nieuwsbrief via mail met informatie van de directie gericht aan de

leerkrachten.

- Informele babbels



- Overgangsgesprekken met de klasleerkracht van het vorige en volgende

schooljaar adhv observatiedocumenten ZILL

- Mailverkeer dagelijkse werking

- Tijdens de maandelijkse personeelsvergadering wordt overlegd over zowel

praktische als pedagogische onderwerpen.

- Website (infobundel voor nieuwe leerlingen, info dagelijkse werking,

praktische contactinfo)

- Leerkrachten posten geregeld enkele foto’s van activiteiten op Facebook.  Dit

wordt minstens 3x per jaar gedaan (verspreid over de drie trimesters)

- Nieuwsbrieven voor ouders worden ook doorgestuurd naar leerkrachten om

op de hoogte te blijven.

- Onderling consult

- Functioneringsgesprek

- Tijdens een gepland multidisciplinair overleg wordt relevante info omtrent de

leerling besproken samen met ouders en/of CLB of andere partners.

- Bij het leerlingenoverleg wordt samen met het zorgteam op zoek gegaan naar

een passende oplossing voor de noden van de leerling.

- Onder schriftelijke communicatie behoort dan het zorgdossier dat alle nodige

informatie bevat en wordt bijgehouden in Iomniwize.

● scholengemeenschap

- Mail

- Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie

- Via directie bereikt de nodige informatie de betrokkenen.

- Zoco Overleg binnen scholengemeenschap

● gemeenschap:

- Krantenberichten

- Advertenties of plaatselijke publicaties ifv rekrutering. (Geïnteresseerde

ouders kunnen een rondleiding aanvragen)

- Overleg met lokale besturen



- Tijdens de opendeurdag kan iedereen die kennis wil maken met de school vrij

in en uit lopen.

- Het jaarlijks schoolfeest biedt iedereen de kans om op onze school te leren

kennen.

● Externe hulpverleners/partners:

- Mail/telefonisch contact

- Multidisciplinair overleg ifv individuele leerlingen

- geregeld/structureel overleg ifv alle leerlingen met CLB

- geregeld/structureel overleg ifv ind leerlingen met logopedisten


