l
e
d
n
u
b
e
ti
a
r
i
p
s
in

Schoolbacbt bel
Proefproje
Kind
in vier Huizen van het
in de stad Antwerpen

in opdracht van de stad Antwerpen
en het Agentschap Integratie en Inburgering
in samenwerking met
vier Huizen van het Kind in de stad Antwerpen
1

Vormingplus regio Antwerpen
Klokstraat 12
2600 Berchem
Tel. 03 230 03 33
info@vormingplusantwerpen.be
www.vormingplusantwerpen.be
Berchem, 2019
Auteur: Heleen Servaes
Hoofdredactie: Luk Scheers
Eindredactie en vormgeving: Sabine De Weser
Verantwoordelijk uitgever: William Strobbe,
Varenstraat 13, 2960 Sint-Lenaarts

Vormingplus regio Antwerpen is een regionale
sociaal-culturele organisatie erkend en gesubsidieerd
op het decreet betreffende het sociaal-cultureel
volwassenenwerk (2003). Ons werkingsgebied valt
samen met het arrondissement Antwerpen.

Gepubliceerd onder Creative Commons licentie. Vermeld
“Schoolbabbel, proefproject in vier Huizen van het Kind
in de stad Antwerpen / www.vormingplusantwerpen.be”
als je inhoud overneemt.

2

Ten geleide
Tijdens Schoolbabbel onderzochten we hoe we ouders kunnen versterken in het
gesprek met de school van hun kind. Dit deden we door met hen over schoolse
thema’s te praten en een kwaliteitsvolle taaloefenkans aan te bieden.
Schoolbabbel was een proefproject. Het ontstond uit de projectoproep ‘Nederlands oefenen’ gelanceerd door het Agentschap Integratie en Inburgering in
samenwerking met de stedelijke agentschappen In-Gent en Atlas, het Huis
van het Nederlands Brussel (HvN Brussel) en vzw ‘de Rand’. Vormingplus regio
Antwerpen werd geselecteerd door de stad Antwerpen Sociale Dienstverlening
om het project uit te voeren.
Schoolbabbel liep van het najaar 2017 tot het voorjaar 2019. Vormingplus regio
Antwerpen kon rekenen op ondersteuning van partners die zich in de stuurgroep
mee bogen over belangrijke keuzes. Bedankt Atlas, stad Antwerpen Sociale
Dienstverlening, Onderwijsnetwerk Antwerpen, coördinatoren van de betrokken
Huizen van het Kind, VIVA-SVV, De Schoolbrug, Kras Jeugdwerk en Open School
Antwerpen.
We brachten een vrijwilligersgroep tot stand om Schoolbabbel mee waar te
maken. Bedankt aan alle vrijwilligers: jullie stonden er telkens weer. Dankzij jullie
konden we alle deelnemende ouders aandacht geven en hen als team ontvangen.
Jullie waren een krachtig team dat Schoolbabbel echt tot leven bracht.
Heleen Servaes
Sociaal-cultureel werker
Vormingplus regio Antwerpen

Dit inspiratiebundel is gericht aan beroepskrachten en vrijwilligers die ouders
willen versterken in hun gesprek met de school van hun kinderen.
Het start met een korte introductie van Schoolbabbel, gevolgd door drie
delen.
In deel 1 schetsen we de drie krachtlijnen die de vrijwilligers na afloop van
het proefproject formuleerden.
In deel 2 volg je stap per stap hoe je zelf een Schoolbabbel kan opstarten,
met tal van doe- en checklijsten.
In deel 3 vind je enkele werkvormen ter inspiratie.
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Schoolbabbel

wat?

Wat vooraf ging

Schoolbabbel is ontstaan uit de projectoproep ‘Nederlands oefenen’ gelanceerd
door het Agentschap Integratie en Inburgering in samenwerking met de stedelijke agentschappen In-Gent en Atlas, het Huis van het Nederlands Brussel (HvN
Brussel) en vzw ‘de Rand’.
De partners binnen de Huizen van het Kind ervaren meertaligheid, anderstaligheid maar ook laagtaalvaardigheid als een dagelijkse realiteit. Ze krijgen veel
vragen van ouders over school. Ze stellen vast dat het contact met de school
vaak moeilijk verloopt. Sommige ouders missen kennis van het Nederlands en
gespreksvaardigheden, en daardoor ook het nodige zelfvertrouwen. Als antwoord
op deze nood ontstaat het idee van Schoolbabbel. Vormingplus regio Antwerpen
wordt aangesteld om dit proefproject uit te voeren.
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Schoolbabbel: wat?
Schoolbabbel loopt in 2018 als proefproject in vier Antwerpse Huizen van het
Kind. Ouders gaan om de twee weken in gesprek met elkaar en met vrijwilligers
over schoolse thema’s en oefenen tegelijk hun Nederlands.

Voor wie?
Schoolbabbel richt zich tot ouders van lagereschoolkinderen met een beperkt
niveau Nederlands en lage taal- en communicatiecompetenties. Voor hen is het
enorm moeilijk om met de school van hun kind in gesprek te gaan. Die frustratie is
voor ouders een belangrijke motivatie om deel te nemen aan Schoolbabbel.

Waarom?

“

Ik ga naar het
oudercontact.
Thuis denk ik:
dit en dat moet
ik zeggen. Maar
bij de juf lukt
het niet.”
ouder
Schoolbabbel

We willen maatschappelijk kwetsbare ouders versterken in hun gesprek met de
school van hun kinderen. Zo kunnen ze hun ouderrol beter opnemen in samenspraak met de school. Dat komt de schoolloopbaan en ontwikkeling van hun
kinderen ten goede.

Hoe?
We bieden een kwaliteitsvolle taaloefenkans in een veilige context aan.
Ouders leren en herhalen schoolse woordenschat en voeren gesprekken over
schoolthema’s. We werken aan de spreekdurf van ouders door op interactie in te
zetten. Let wel: het is geen Nederlandse les.
We werken met thema’s. We vertrekken vanuit de bezorgdheden, vragen en
ervaringen van ouders. Door ervaringen uit te wisselen, gesprekken te oefenen,
situaties na te spelen en te bespreken, leren ouders bij over de school van hun
kinderen.
We combineren taal oefenen met ervaringsgericht leren. Dat maakt van
Schoolbabbel een kwaliteitsvolle taaloefenkans, omdat het authentiek verbonden
is aan de interesses en behoeftes van de ouders. Hoe groter de betrokkenheid bij
het onderwerp, hoe minder de spreekangst hen tegenhoudt.
Dat doen we samen met vrijwilligers: zij zijn de gesprekspartners van de
ouders. De vrijwilligers leren hoe ze een gesprek voeren volgens de regels van een
taaloefenkans: constructief feedback geven, differentiëren tussen verschillende
taalniveaus, interactie aanmoedigen. Ze betrekken de deelnemers in het gesprek
en vragen naar de ervaringen van de ouders. De vrijwilligers zijn de pilaren van
het proefproject.
Soms wil een ouder na de sessie een individuele vraag bespreken met een
vrijwilliger. Om zo een aanstaand gesprek met de school voor te bereiden.

Waar en wanneer?
Het project vindt plaats in vier Antwerpse Huizen van het Kind: in de wijk Kiel
en het district Borgerhout in het voorjaar van 2018, en in de wijk Luchtbal en het
district Hoboken in het najaar 2018.
Een oudergroep komt om de twee weken samen.

Huis van het Kind
In een Huis van het
Kind kunnen ouders en
kinderen terecht voor
alles rond opvoeden en
opgroeien. Het is een
samenwerking tussen
organisaties die ouders
helpen met kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod,
opvoedingsondersteuning, workshops en veel
meer.
Taaloefenkans
Voor meer informatie: Huis van het
Nederlands, (2014).
Zo gezegd zo gedaan!
Een onderzoek naar
kwaliteitscriteria van
oefenkansen Nederlands in de provincie
Antwerpen. Provincie
Antwerpen.
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Een inkijk in Schoolbabbel
Voorjaar 2018, een sessie van Schoolbabbel in het Huis van het Kind AntwerpenKiel. Er klinkt een gezellig geroezemoes. Af en toe komt een kindje naar z’n
moeder. Het ene kind fluistert, het andere roept doorheen de gangen. Grotere
kinderen zijn aan de slag bij de huiswerkondersteuning, kleinere bij de taaloefenkans voor kleuters.
Deze keer zijn er enkel moeders aanwezig en drie Nederlandstalige vrijwilligers: een vrouw en twee mannen, waarvan één met Marokkaanse roots. Even
kijken we uit hoe de moeders op de mannen reageren, maar dat blijkt voor deze
groep geen probleem te zijn. Wel integendeel. Aangezien beide mannen in het
onderwijs hebben gewerkt, wordt er gretig naar hun ervaringen geluisterd.
Het thema van deze sessie is het contact met de school: hoe verloopt dat?
Hebben ze al een gesprek met de leerkracht gehad? De vrijwilligers formuleren
hun vragen met zorg, rekening houdend met de verschillende taalniveaus. Een
gezellig gesprek komt op gang, twee groepjes zijn los van mekaar in gesprek.
Plots vraagt iemand aan een moeder: “Wat vind jij van de juf van je dochter?”
De moeder aarzelt even maar wil wel iets zeggen. We geven haar de tijd. Haar
Nederlands maakt haar onzeker, denken we. Maar dan krijgen we een verhaal te
horen dat ‘binnenkomt’.
De moeder vertelt dat ze is aangesproken door de juf omdat haar dochter een
slechte toets maakte. De juf legt kordaat de verantwoordelijkheid bij de moeder.
Die moet ervoor zorgen dat het meisje haar les leert en kent. Terwijl de moeder
dat vertelt maakt ze zich klein, kijkt ze op en zegt dat ze niet weet hoe ze dat moet
doen. Ze heeft weinig ervaring met school, ook niet in haar land van herkomst,
en ze kan niet goed lezen en schrijven. Ze weet niet hoe ze haar kind kan helpen
met leren.
De vrijwilligers en de andere ouders stellen haar meteen gerust: wat gebeurd is
maakt van haar geen slechte moeder. Ze vragen nog even verder door en delen
tips. Al snel is de tijd om. We beslissen gezamenlijk om de volgende sessie over
huiswerkbegeleiding en leerondersteuning van kinderen te praten.
Tijdens de nabespreking met de vrijwilligers zijn we er trots op dat deze moeder
de groep vertrouwt en zich zo kwetsbaar durft opstellen. Dat andere ouders
meteen gelijkaardige gevoelens hebben geuit, maakt duidelijk indruk op de
vrijwilligers.
De ouders hebben niet alleen een taaloefenkans gehad over een onderwerp dat
hen raakt. Ze hebben intense ervaringen gedeeld. Van daaruit kunnen ze leren en
sterker worden.

8

9

10

by Jessica Da Rosa on Unsplah
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krachtlijnen

11

Schoolbabbel is een proefproject. Samen met de vrijwilligers zoeken we hoe we
een kwaliteitsvolle taaloefenkans kunnen bieden waarbij ouders van elkaar leren
over school. Zodat ze nadien sterker staan in hun gesprek met de school van hun
kinderen.
Na afloop van het proefproject, stellen we deze vragen aan de vrijwilligers:
wat vinden jullie de kracht van Schoolbabbel? Wat willen jullie doorgeven aan
anderen die hiermee aan de slag willen gaan?
Hun antwoord kunnen we samenvatten in drie krachtlijnen.
1. Vertrek van verhalen van de ouders.
2. Neem de tijd.
3. De kracht zit in je team.

1. Vertrek van verhalen van de ouders

“

We vertrekken
vanuit de
interesses en
de noden van
de ouders, en
we werken
verder met de
ervaringen van
iedereen.”
vrijwilliger
Schoolbabbel

De thema’s van de sessies worden bepaald door de ouders. Het thema van de
volgende sessie kiezen ze tijdens de voorafgaande sessie. We leggen de thema’s
dus niet vast aan het begin van het traject, omdat ouders niet altijd meteen
aangeven wat hun bezorgdheden zijn. Dat vraagt een veilige sfeer en vertrouwen
in de groep.
Ook bieden we geen pasklare antwoorden op vragen van ouders. Op basis
van gedeelde ervaringen gaan we tijdens de sessie met zijn allen op zoek naar
mogelijke oplossingen. Ouders leren van mekaar, vrijwilligers leren van de ouders
en ouders leren van de vrijwilligers.
Deze manier van werken is niet vanzelfsprekend voor vrijwilligers. Bij aanvang
willen die meer zekerheid, een vastgelegde lijst met thema’s én gekende
antwoorden op problemen. Toch zullen vrijwilligers snel de kracht van ervaringsleren voelen en hier enthousiast in meegaan.

Waarom vertrekken we vanuit de verhalen van ouders?
Als het thema aansluit bij wat mensen voelen en beroert, en waar het voor hen
echt om gaat, werkt dat motiverend om actief deel te nemen aan het gesprek. De
link met het echte leven helpt de ouders over hun spreekangst heen. Het maakt
de taaloefenkans zinvol en betekenisvol en bevordert het taalverwervingsproces.

Waarom willen we dat ouders hun ervaringen delen met elkaar?
Schoolbabbel is meer dan alleen een taaloefenkans. Schoolbabbel werkt niet
alleen aan meer zelfvertrouwen op het gebied van taal, tijdens de gesprekken
worden de ouders ook bevestigd en versterkt in hun ouderrol. Ouders zijn ervaringsdeskundigen. Samen komen ze vanuit hun ervaringen tot praktisch haalbare
tips en oplossingen. Sommigen gaan ermee aan de slag en vertellen tijdens
volgende sessies wat ze meemaakten. Ze proberen dingen uit en komen tot
krachtige oplossingen.
Een voorbeeld: een moeder vertelt dat haar zoon niet graag leest. Elke keer dat
ze hem wil laten lezen, reageert hij erg koppig. Elke keer een drama. De moeder
is ontmoedigd. Een andere moeder vertelt dat zij hetzelfde probleem had en hoe
zij eruit geraakt is. Voor het slapengaan leest zij een eerste pagina en haar zoon
12

de tweede. Afwisselend lezen blijkt in haar geval te werken. Het gevolg is dat de
moeder opnieuw moed krijgt en een en ander zal blijven uitproberen.
De vrijwilligers zijn geen opvoedingsexperts, en dat hoeft ook niet. In het Huis van
het Kind pikken de vrijwilligers tips op en leren ze goed doorverwijzen naar
gespecialiseerde partners. Bijvoorbeeld als het gaat om concentratiestoornissen
bij een jonge kind, kan een expert in een één-op-ééngesprek met de ouder aan
de slag gaan. Schoolbabbel kan complementair werken: door ook in groep al eens
over het probleem te praten, verloopt het gesprek met een expert gemakkelijker.

Hoe bepalen we in groep de thema’s?
Ouders delen niet spontaan hun bezorgdheden. Tijdens een eerste sessie met de
ouders leggen we hen foto’s voor die thema’s illustreren: huiswerk, schoolsysteem, oudercontact, voorlezen, spelend leren, … Van daaruit opent zich sowieso
een eerste gesprek en ben je vertrokken.

Meer over de keuze
van de thema’s en de
sessies met de ouders
in Aan de slag (deel 2):
4. Verloop sessies met
ouders

Hoe creëren we een veilige sfeer?
We zorgen voor een warm onthaal. We beginnen met eenvoudige werkvormen
en gaan uitdagende thema’s nog even uit de weg. We delen op in kleine groepjes,
dat praat makkelijker. De vrijwilligers nodigen ouders uit om deel te nemen aan
het gesprek. Durft een ouder nog niet goed? Dan is ook luisteren een belangrijke
taaloefenkans. De vrijwilligers werken volgens de regels van een goede taaloefenkans: correct Nederlands blijven praten, het ritme en taalgebruik afstemmen op
het taalniveau van de ouders, geruststellen dat fouten maken mag en positieve,
constructieve feedback geven.
De conclusies uit de groepjes koppelen we terug naar de grote groep. Zo wennen
ouders aan het werken in groep. Vanaf het moment dat het vertrouwen groeit,
zowel in taal als inhoud, stellen we voor dat een ouder de terugkoppeling doet.
Ook als een ouder volgens het groepje een goede tip aanbrengt, moedigen we die
ouder aan om de tip met de grote groep te delen.
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“

Hoe komen we tot een groepsgesprek?

Tijdens een
spontaan
gesprek wordt
er soms dieper
gegaan en komt
iets onverwachts
bovendrijven.”
vrijwilliger
Schoolbabbel

Ouders hebben vaak individuele vragen en bezorgdheden. De vrijwilligers vertalen
die individuele vragen naar thema’s die zich lenen tot een groepsgesprek. Voor
vrijwilligers is dat een uitdaging, ook omdat ze vrezen dat ouders op hun honger
blijven zitten.
Een tegemoetkoming is om de vragen en bezorgdheden van de ouders op te
schrijven. Vervolgens worden de vragen geclusterd en komen er thema’s naar
boven. Tijdens het gesprek over een thema verwijzen de vrijwilligers naar de
oorspronkelijke vragen en verhalen van de ouders. Zo blijft de link met de inbreng
van de ouders duidelijk, en hun betrokkenheid levendig.
Soms komt er tijdens een gesprek spontaan een onderwerp naar boven.
De vrijwilligers moeten dan afwegen: is er ruimte om het onderwerp meteen
dieper te verkennen, of is het beter om het tijdens een volgende sessie te
bespreken.

Wat met individuele vragen?
Ouders hebben soms een zeer specifieke vraag, die niet geschikt is voor een
groepsgesprek. Oorspronkelijk dachten we aan Schoolbuddy’s: een Schoolbuddy
vergezelt de ouder naar de school en ondersteunt de ouder bij het stellen van een
vraag en het gesprek dat erop volgt. De ouders kiezen hier niet voor. Of de nood
is er niet, of het idee is te vreemd, of het lijkt te hulpverlenend, … ? De ouders
hanteren andere strategieën, zoals een vriendin of familielid meevragen om te
tolken.
Wel willen ouders individuele vragen bespreken met een vrijwilliger tijdens een
één-op-ééngesprek aansluitend op een sessie. Bijvoorbeeld om zich voor te
bereiden op een gesprek met de school of met een andere organisatie.

14

2. Neem de tijd
De vrijwilligers merken in de loop van het project hoe langer hoe meer dat tijd
nemen en tijd geven essentieel is. Het gaat om voldoende sessies voorzien, op
een moment dat dat uitkomt voor de ouders, genoeg tijd voorzien om ouders toe
te leiden en ruim de tijd nemen voor een werkvorm, ... en vooral in het gesprek
met de ouders. Ouders krijgen voldoende ruimte en tijd om te verwerken wat ze
horen, te zoeken naar woorden en dus zelf antwoorden te formuleren.

Een langere looptijd
Het proefproject Schoolbabbel is afgebakend in de tijd. In het voorjaar van 2018
organiseren we telkens tien sessies in de Huizen van het Kind Borgerhout en
Kiel, in het najaar van 2018 zeven sessies in de Huizen van het Kind Luchtbal en
Hoboken. We kiezen voor sessies om de twee weken gedurende maximum 6
maanden.
Dat is te kort, zo blijkt uit de evaluatie met deelnemers. Deelnemers en vrijwilligers willen graag gedurende een langere periode en frequenter samenkomen.
We stelden vast dat een langere proefperiode ons meer kansen zou geven om het
project meer bekend te maken zowel bij de doelgroep als bij de partners. Ouders
kunnen ook zelf andere ouders toeleiden.
De ideale duurtijd van een sessie is 1,5 uur. Dat blijkt na experimenteren met
sessies van één uur op het Kiel en van twee uren in Borgerhout. Eén uur is te kort
om een afdoend effect te hebben. Twee uren lang intensief en geconcentreerd
spreken is dan weer te vermoeiend.

Wanneer?
Best op een moment dat de kinderen op school zijn. Via een beurtrol zetten we
een opvang op voor kleine kinderen. De allerkleinsten zijn gewoon aanwezig
tijdens de sessies. We merken trouwens op dat moeders na verloop van tijd ook
voor mekaars kinderen beginnen te zorgen.
We beginnen altijd op tijd en stoppen op het op voorhand afgesproken uur.
Sommige ouders blijven te laat komen. We passen onze werkvormen enigszins
aan zodat zij makkelijk kunnen aansluiten.

De tijd nemen en de tijd geven
De deelnemers hebben tijd nodig om een gesprek te voeren. Zeker in het begin
hebben we de neiging om een sessie vol te proppen met inhoud. Later kiezen we
voor minder inhoud. Wel houden we inhoud ‘in reserve’ voor als we uitgepraat
geraken of als de voorziene inhoud niet aanslaat.
We nemen de tijd om over een onderwerp te praten. Op korte tijd veel informatie verwerken is toch niet effectief. Door de tijd te nemen is er ook ruimte voor
spontane gesprekken, zodat ouders andere bezorgdheden en ervaringen kunnen
delen en bespreken.
We geven deelnemers de tijd om hun woorden te vinden en een antwoord te
formuleren. Zelfs al dreigt het gesprek soms stil te vallen. Geduldig wachten geeft
deelnemers de tijd en de rust om te zeggen wat ze willen zeggen. Door zelf geduld
te tonen zet je de toon.
Door enthousiasme wordt het tempo van het gesprek soms opgedreven. Door
het tempo af te remmen, zorgen we ervoor dat iedereen het gesprek kan volgen.
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3. De kracht zit in het team
We werken met een gedreven, hechte vrijwilligersgroep. Na afloop geven ze aan
dat hun onderlinge verbondenheid mee bijgedragen heeft aan het succesvolle
verloop van het project.

Eén profiel?
De groep vrijwilligers is zeer heterogeen en dat is als een meerwaarde ervaren.
De diversiteit – in leeftijd, man en vrouw, zelf ouder zijn en niet zijn, al dan niet
met werkervaring in het onderwijs, gekleurd en wit – zorgt voor uiteenlopende
ervaringen die zowel de vrijwilligersgroep als de ouders ten goede komen.

“

Iedereen heeft
een belangrijke
bijdrage in de
puzzel. We
hebben zo veel
verschillende
ervaringen. Dit
verrijkt het
proces.”
vrijwilliger
Schoolbabbel

Voor de start van het proeftraject beginnen we met een ruime werving aan de
hand van een vrijwilligersprofiel. Vervolgens proberen we vooral te werven in
de wijken rondom de Huizen van het Kind. Vrijwilligers uit de buurt bieden een
extra meerwaarde. Zij hebben een directe kijk op de wijk en de scholen, ze helpen
nieuwe deelnemers toeleiden en openen soms de weg voor ouders om toe te
treden tot nieuwe sociale netwerken.

Als vrijwilliger mee aan het stuur
Tijdens de ervaringsuitwisselingen besteden we meer en meer aandacht aan het
gevoel van eigenaarschap dat leeft bij vrijwilligers. We betrekken hen bij de wijze
waarop we het project willen uitbouwen en laten groeien. Die groeiende betrokkenheid en verantwoordelijkheid maakt de groep sterker. Het creëert bovendien
ruimte om zonder kleerscheuren te experimenteren, te falen én opnieuw te
proberen.

Eén team, vele taken?
Bij aanvang van het proefproject heeft elke vrijwilliger dezelfde takenlijst. De focus
ligt op het gesprek met de ouders begeleiden, met aandacht voor taalstimulering
en ervaringsgericht leren. Na verloop van tijd blijkt dat dit niet voor alle vrijwilligers genoeg voldoening biedt.
We gooien het stuur om. We maken een lijst met alle mogelijke taken: klaarzetten
van de ruimte, onthalen van mensen, trekker of sidekick zijn in de gesprekken,
verzorgen van de kinderopvang, individuele gesprekken voeren na afloop van de
sessie, … Dat leidt bij elke sessie tot een dynamische taakverdeling. Dan ben je
trekker in de gesprekken, dan weer niet (want je hebt zin in een rustigere dag).
Deze keer doe jij eens de kinderopvang, een andere keer neem je de logistieke
steun voor je rekening.
Het lijkt verwarrend maar voor deze groep werkt deze open en organische instelling. Elke rol wordt gezien en erkend, dat zorgt voor extra vertrouwen in elkaar.
Het is belangrijk dat je dit als een team samen bespreekt en afspraken maakt.

Als één team
Na elke sessie toetsen we af wat de beleving was, welke bezorgdheden spelen,
wat goed loopt en waar we eventueel moeten bijsturen.
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Een voorbeeld. Deelnemers met spreekangst grijpen vaak terug naar hun moedertaal als er een meertalige vrijwilliger aanwezig is die kan vertalen. Hoe hiermee
omgaan? We kiezen voor een strategische zitplaatsverdeling en gebruik van
humor om terug naar het Nederlands te keren. Verder moedigt iedereen Nederlands aan en toont geduld. De uitvoering van de oplossing ligt steeds bij zowel de
meertalige als de Nederlandstalige vrijwilligers. Ook dat samenspel maakt van de
vrijwilligersgroep één groep.

Begeleiding en teamgevoel?
We zetten sterk in op de voorbereiding en de opvolging van de vrijwilligers. We
bereiden hen voor via een kennismakingsmoment en een opleidingsbijeenkomst.
Na elke sessie zitten we samen met de groep vrijwilligers om de afgelopen sessie
te bespreken en de volgende sessie voor te bereiden. Verder organiseren we
intervisiebijeenkomsten en vrijwilligersactiviteiten. Meer hierover later.
Daardoor groeien de vrijwilligers als groep en kan de beroepskracht steeds vaker
vanop de achtergrond opereren. De groep gaat zelf met werkvormen en groepsbegeleidersrollen experimenteren. Een beperkte professionele ondersteuning
blijft voor de vrijwilligersgroep wel noodzakelijk en een geruststelling.

“

Een deelnemer
wou dat ik
Franse les zou
geven aan zijn
dochter. Ik had
gezegd dat ik
geen tijd heb
maar hij bleef
toch vragen. Het
was lastig voor
mij want dat
heeft niks met
mijn taak als
vrijwilliger bij
Schoolbabbel te
maken.”
vrijwilliger
Schoolbabbel
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Schoolbabbel

Aan de slag
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Het proefproject Schoolbabbel is uitgewerkt in vier Antwerpse Huizen van het
Kind. In elk Huis van het Kind kent het een ander verloop. We schetsen hier dus
geen echte handleiding. Het zijn stappen die je zou kunnen zetten, die je helpen
om een en ander af te toetsen, die je zelfs op andere ideeën kunnen brengen.
De beschreven stappen zijn:
1. opstart van de werking;
2. werving van de deelnemers;
3. functioneren van vrijwilligers en begeleiding;
4. verloop van de sessies.

PRAKTISCH KADER

1. Opstart van de werking

Tijdens het proefproject
vormen de vier Huizen
van het Kind de basis
van waaruit
Schoolbabbel vertrekt
en zorgen voor de
verbinding met de
ouders. De vrijwilligers
leren het brede aanbod
binnen de Huizen
van het Kind kennen.
Hierdoor kunnen ze
warm toeleiden. Een
win-win voor beide
partners.

Wie trekt het project?
Je start een Schoolbabbel het best op vanuit een Huis van het Kind, een school,
een huiswerkondersteuningsinitiatief, … Dat zorgt voor de inbedding in een ruimer
kader waar al ouders aanwezig zijn.

Is een werkverband mogelijk?
Wie kan je vooruit helpen? Wie kan ouders naar je project toeleiden? Waar vind
je steun en advies? Kijk na welke je mogelijke partners zijn: scholen in de buurt,
een Huis van het Kind, een buurtwerking, een speel-o-theek, Kind en Gezin, een
wijkcentrum, Kind en Preventie, een jeugdwerkorganisatie, een huiswerkondersteuningsinitiatief, ...

Wie is je doelgroep?
De doelgroep zijn ouders met kinderen in de lagere school die het moeilijk vinden
om een gesprek te voeren met de school van hun kinderen, vanwege hun Nederlandse taalkennis, spreekangst en gebrek aan kennis over het schoolsysteem.

Wat wil je bereiken?
Schoolbabbel wil ouders versterken in het gesprek met de school, door een
veilige omgeving aan te beiden waar ouders hun Nederlands kunnen oefenen
en door ouders ervaringen te laten uitwisselen waardoor zij meer leren over de
school van hun kinderen. Ouders groeien in zelfvertrouwen en overwinnen hun
spreekangst. Ze staan sterker in het gesprek met de school van hun kinderen.
Als je zelf opstart denk je best na over de volgende vragen. Ken je de doelgroep?
Hun noden? Kan je al contacten leggen en zo een zicht krijgen op hun problemen
en (taal)drempels? Omschrijf een eerste maal wat je wilt bereiken. Later kan je je
doelen nog bijstellen.

Wat heb je nodig? Begeleiders en locatie
Een ploeg sterke en gemotiveerde vrijwilligers. Én een beroepskracht als
aanspreekpunt en ondersteuning voor de vrijwilligers.
Een goed bereikbare, goed ingerichte en neutrale ruimte. Misschien vind je bij
een van je partners een plek?
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by Samantha Sophia on Unsplah

Veilige context
Iemand die een taal niet goed beheerst, voelt zich extra kwetsbaar om zich in een
situatie te begeven waarin hij geacht wordt om die taal te spreken. Als je een taaloefenmoment organiseert, zoek je daarom een evenwicht tussen wat uitdagend
en nieuw is en wat veilig en vertrouwd voelt. Samen met je vrijwilligers streef je
naar een veilige context die taalverwerving bevordert.
Zet steeds in op een warm onthaal. Persoonlijk contact bij binnenkomst, bij
een drankje, een koekje en small talk.
De deelnemers kunnen vrij deelnemen, zonder in te schrijven. Organiseer
voldoende sessies op regelmatige basis. Herhaling is erg belangrijk om te groeien
in een taal.
Iedereen is welkom. Toon respect voor elkaar en interesse in de verschillen.
De groep leert elkaar kennen. Ze leren al doende luisteren naar elkaar en
geven elkaar tijd in het gesprek. De deelnemers weten dat ze fouten mogen
maken. De vrijwilligers bieden positieve en constructieve feedback zodat de deelnemers kunnen leren uit hun fouten.
Zinvolle en betekenisvolle taaloefenkans
Je kan over alles een taaloefenkans verzinnen. Maar deelnemers halen meer uit
een taaloefenkans als de inhoud verbonden is aan hun eigen leefwereld en gelinkt
is aan hun behoeften, zeker wanneer dit authentiek is. Ze oefenen de taal die ze
echt nodig hebt in hun leven. Dit helpt hen om hun spreekangst kwijt te geraken.
Interactieve taaloefenkans
Een taaloefenkans is kwaliteitsvol wanneer deelnemers in interactie gaan met een
of meerdere gesprekspartners.
De vrijwilligers zijn opgeleid als gesprekspartner en kunnen:
differentiëren op verschillende taalniveaus (tempo, woordenschat, …);
duidelijke en correcte taal gebruiken;

INHOUDELIJK KADER

Hoe maak je een taaloefenkans kwaliteitsvol?

Bronnen
taaloefenkans
Huis van het Nederlands, (2014). Zo
gezegd zo gedaan!
Een onderzoek naar
kwaliteitscriteria van
oefenkansen Nederlands in de provincie
Antwerpen. Provincie
Antwerpen.
Agentschap Integratie
en inburgering (2018)
Kwaliteitsvolle taaloefenkansen van het
Agentschap Integratie
en Inburgering. Brussel.
(Veilig klimaat, taalrijk
aanbod en interactie)
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deelnemers bewust betrekken in het gesprek. Naast productief taalgebruik is
ook receptief taalgebruik, zoals luisteren, erg belangrijk;
visuele ondersteuning gebruiken. Op deze manier krijgen deelnemers een
kader waarbinnen ze het taalgebruik kunnen begrijpen.
De deelnemers kunnen op verschillende manieren in interactie gaan: in kleine
en grote groep met de andere deelnemers en vrijwilligers, tijdens één-op-ééngesprekken of tijdens een uitstap. Het is sterk om de taaloefenkans in te bedden in
de maatschappij.
Een kwaliteitsvolle taaloefenkans is een evenwichtsoefening om telkens op maat
te werken en tegelijkertijd overzicht te bewaren voor de hele groep. Zelfs na een
opleiding is dit voor vele vrijwilligers erg uitdagend. Een goede ondersteuning en
herhaling is dan ook erg belangrijk.

Ervaringsgericht leren in een oudergroep
Ouders nemen deel aan Schoolbabbel omdat zij een probleem ervaren. Wat
motiveert hen om sterker te staan in het gesprek met de school van hun
kinderen? Wat hebben ze nodig?
Heel wat ouders zitten met het gevoel een slechte mama of slechte papa te zijn.
Het is niet altijd gemakkelijk om ervaringen te delen wanneer het niet altijd goed
gaat thuis. Vele ouders herkennen ook de frustratie om iets te willen zeggen
tijdens het gesprek met de school, en het niet gezegd krijgen.
Het is vanuit deze bezorgdheden, maar ook vanuit positieve ervaringen die er
altijd zijn, dat mensen beter zicht krijgen op het probleem. Die inzichten helpen
om een gesprek met de school te voeren. Maar ook komen ze tot kleine oplossingen en delen ze tips die hen alvast een beetje op weg helpen. Gaandeweg
proberen ze een en ander uit en dat levert opnieuw ervaringen op die, door
erover te praten, nieuwe oplossingen en tips opleveren.

by Humphrey Muleba on Unsplah

De deelnemers van Schoolbabbel zijn allemaal in een ander land geboren. Ze
hebben zelf heel verschillende schoolervaringen. Eén moeder vertelt dat ze

22

slechts twee jaar lager onderwijs heeft gevolgd en dat ze daardoor niet goed kan
lezen en schrijven in het Arabisch. Een andere moeder vertelt over een heel ander
schoolsysteem waar geen klassen of leeftijdsgroepen zijn. Maar ook ouders met
een volledige schoolcarrière hebben het moeilijk om het Vlaamse schoolsysteem
te begrijpen.
Een beter begrip van het schoolsysteem geeft ouders meer zicht op waarom een
gesprek met de school nuttig kan zijn om het kind vooruit te helpen. En hoe ze
zo’n gesprek kunnen voeren: via het oudercontact, via de agenda, ... En waarover:
het huiswerk, de afspraken in de school, …

Proefproject
Geef jezelf de ruimte om te experimenteren. Je hoeft niet alles meteen perfect
te doen, betrek de vrijwilligers –- en later ook deelnemers – in de bijsturing en bij
het zoeken naar oplossingen. Ook hier ga je ervaringsgericht te werk.

De opstart
 Verken je terrein en leg contacten met mogelijke partners, met intermediairs en mogelijke toe-leiders, met mensen die zicht hebben op het
probleem, …
 Daarna breng je de geïnteresseerden best even samen. Je kan dan je
intenties aftoetsen en naar wederzijdse verwachtingen peilen.
 Nu kan je een voorstel uitwerken met:
 een situering van wat er aan de hand is;
 een heldere probleemstelling;
 de doelen die je wil bereiken;
 eventueel de uitgangspunten die je wil hanteren zoals inzetten op leren
van de ouders, met vrijwilligers werken, kwaliteitsvolle oefenkansen
bieden, …
 de aanpak op zich – met tijdspad – met een werving en opleiding van
vrijwilligers, een werving van deelnemers, de opstart en het verloop
van de verdere sessies, de intervisie- en evaluatiemomenten met de
vrijwilligers …
 een kijk op wie wat gaat doen;
 een kijk op hoe je gaat communiceren;
 een raming van de werkingskosten, denk aan het lokaal, de versnaperingen, didactische materialen, een uitstap, verplaatsingskosten, …
 Vervolgens kan je eventueel een werkverband installeren en een samenwerkingsovereenkomst opmaken.
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2. Werving van de deelnemers
Doelgroep bepalen		
Wie wil je bereiken?
De doelgroep van Schoolbabbel zijn anderstalige maatschappelijk kwetsbare
ouders van lagereschoolkinderen die al een basisniveau Nederlands hebben,
maar moeite ervaren om met de school van hun kinderen in gesprek te gaan.

Taalicoon 2
Je begrijpt al een beetje
Nederlands, maar je
durft nog niet zo goed
praten.

Wat betekent basisniveau Nederlands?
Je zoekt deelnemers die ‘al een beetje Nederlands begrijpen, maar nog niet goed
durven praten’. Atlas gebruikt taalicoon 2 voor Schoolbabbel. Ouders hoeven
dus geen officieel instapniveau Nederlands te hebben (dat ze behalen via lessen
Nederlands op school).
Je krijgt al snel zicht op de verschillende taalniveaus in de groep. Als je met
genoeg vrijwilligers werkt, kan je echt op maat van de ouders gaan differentiëren.
Zo krijgt elke ouder een taaloefenkans op zijn maat.

Werving		
Welke boodschap geef je aan ouders?
Je oefent Nederlands en werkt aan spreekdurf.
Je begrijpt beter de werking van de school van je kind, je leert het schoolsysteem beter kennen en je kan met andere ouders praten over de school.
Je staat sterker in de gesprekken met de school van je kind en je kan je kind
beter vooruit helpen.
Werving van de deelnemers
stap 1 Leg contacten met intermediairs
ongeveer 4 maanden voor de eerste sessie,
herhaal dit ongeveer 2 maanden voor de eerste sessie
Spreek intermediairs aan die de ouders goed kennen of vertrouwen. Dat is nodig
omdat ouders het Nederlands soms niet goed beheersen, sommigen zijn laaggeletterd en analfabeet. Affiches en flyers werken enkel als ondersteuning.
 Zoek uit wie goede intermediairs zijn die de boodschap kunnen overbrengen
naar ouders. Denk aan jeugdorganisaties, basiseducatie, bibliotheek, cultuurcentrum, andere taaloefenkansen-initiatieven, huiswerkondersteuninginitiatieven, bestaande oudergroepen, buurtverenigingen en -organisaties,
OCMW-diensten, …
 Leg persoonlijke contacten met deze intermediairs. Neem deel aan netwerkbijeenkomsten.
 Verken ook facebookgroepen, nederlandsoefenen.be, …
 Zorg ervoor dat de intermediairs de wervingsboodschap van Schoolbabbel
kennen (zie hierboven). Zodat ze de juiste verwachtingen creëren bij de
ouders die ze aanspreken.
 Werk samen met intermediairs acties naar ouders uit die drempelverlagend
zijn, zoals een infomoment op school of in het Huis van het Kind, ouders
aanspreken aan de schoolpoort, ...
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We praten over school. We oefenen Nederlands.
Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen
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Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen

Schoolbabbel

We praten over school. We oefenen Nederlands.

Zit jouw kind op de lagere school?
Vind jij gesprekken met de school moeilijk?
Wil je je Nederlands oefenen?
Kom dan naar Schoolbabbel.

Zit jo
Vind
Wil je
Kom

Wat

Wat

Schoolbabbel

We praten over school. We oefenen Nederlands.

Je praat over je kind en de school met andere ouders.
Een begeleider helpt je.
Je oefent schoolgesprekken.
Zo kan je beter praten met de school van je kind.

Wanneer?

Om de twee weken op dinsdag,
van 16 tot 17 uur.

Wan

dinsdag

Om d
van 1

van 16 tot 17 uur

6 maart
20 maart
17 april
8 mei
22 mei
5 juni
19 juni

Waar?

Huis van het Kind Kiel
Atletenstraat 80
2020 Antwerpen

Prijs? Gratis.

Waa

Huis
Atlet
2020
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KIEL

Meer info
Heleen Servaes
0470 10 60 08
Een activiteit in samenwerking met
heleen.servaes@vormingplusantwerpen.be

MET STEUN VAN

MET STEUN VAN

V.U.: Els Bouwen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen

KIEL

Een activiteit in samenwerking met

Je pra
Een b
Je oe
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stap 2 Spreek de ouders aan
Begin 1 maand voor de eerste sessie ouders aan te spreken en blijf
dat doen tot de dag van de eerste sessie.
 Maak een flyer om mee te geven aan ouders die aangesproken worden. De
flyer maakt duidelijk waar en wanneer de bijeenkomsten zijn. Zet ook de partners
op de flyer. Leg eventueel het ontwerp van de flyer voor aan een beroepskracht
die vertrouwd is met de doelgroep, zoals een medewerker van het Agentschap
Integratie en Inburgering (Atlas in Antwerpen). Maak eventueel ook een affiche.
 Aan geïnteresseerden geef je de flyer mee. Vraag ook of je hun gsm-nummer
mag noteren om een sms of WhatsAppbericht te sturen. Eén dag vooraf stuur je
alle geïnteresseerden een herinneringsberichtje.
 Volg de acties op die je met de intermediairs hebt afgesproken.
stap 3 Blijf de ouders contacteren
 Stuur voor elke sessie een herinneringsberichtje.
 Zorg bij elke sessie voor een warm onthaal. Toon je opgetogen dat ze er zijn.
Laat bij het afscheid merken dat je hoopt dat ze er de volgende keer weer bij zijn.
 Daalt het aantal deelnemers? Ga na wat de oorzaak kan zijn. De manier van
begeleiden? Een bepaalde inhoud? De samenstelling van de groep? Probeer
hiervoor samen een oplossing te vinden.
 Vraag na enkele sessies aan de deelnemers om Schoolbabbel mee bekend te
maken: mond-tot-mondreclame werkt het best.
Nieuwe deelnemers kunnen het groepsproces en het veiligheidsgevoel verstoren.
Stel nieuwe deelnemers daarom voor aan de groep en vertel kort waar de groep
mee bezig is. Dat werkt bevestigend voor de groep en neemt de nieuwkomer mee
in het proces.
 Hou je netwerk in stand, hou je partners op de hoogte en hou ook voeling
met wat er bij hen leeft. Dit kan formeel tijdens een evaluatiebijeenkomst van het
project, maar even goed informeel, tijdens een netwerkoverleg bijvoorbeeld.
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3. Begeleiding van de vrijwilligers
Profiel en samenstelling van de vrijwilligersgroep
Maak de keuze of je met vrijwilligers gaat werken. Werken met vrijwilligers vraagt
tijd en energie. Maar ook: hoe meer je in de vrijwilligersgroep investeert, hoe
meer je terug krijgt.

Elke vrijwilliger brengt eigen ervaringen in. Dat zorgt voor verschillende invalshoeken en een sterker ervaringsgericht leren. Mensen met een migratieverleden
delen hun ervaringen over het leren van Nederlands. Mensen die in het onderwijs
gewerkt hebben, hebben andere inzichten op de schoolse thema’s. Ook een
sterke troef zijn vrijwilligers die deel uitmaken van eenzelfde gemeenschap als
deelnemende ouders. Zij functioneren als brugfiguren.

by rawpixel on Pixabay

Een diverse
vrijwilligersgroep
Een van de sterktes van
het proefproject is een
divers, goed functionerend vrijwilligersteam:
jong en oud, studenten
en werkenden, met en
zonder migratieverleden, verschillende
religies, kinderen en
geen kinderen, wel
of geen ervaring met
onderwijs en scholen,
mannen en vrouwen.

Een divers vrijwilligersprofiel
Naar welk vrijwilligersprofiel je op zoek gaat, hangt af van hoe je Schoolbabbel wil
organiseren en wat je wil bereiken.
Wat verwacht je van de vrijwilligers? En wat kan jij hen aanbieden?
Betrek je hen bij het proces en wil je dat ze dat mee bepalen?
Schakel je hen in voor de werving van deelnemers?
Begeleiden ze de sessies volwaardig of nemen ze enkel deeltaken op?
Schakel je hen in voor de ‘kleinere’ taken, zoals het lokaal klaarzetten, zorgen
voor versnaperingen, mee verwelkomen, educatief materiaal helpen aanmaken?
Wat verwacht je van de vrijwilligers voor de taalondersteuning? Spreken ze
zelf goed Nederlands? Zijn ze bereid te leren over taalondersteuning tijdens opleidings- en intervisiemomenten?
Wat bied jij aan de vrijwilligers? Wat is de win voor hen? Wat kan hen
motiveren? Zoals: hun sociaal netwerk uitbreiden, contact met mensen die ze
anders niet ontmoeten, bijleren en nieuwe ervaringen opdoen, ...
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Hoeveel vrijwilligers?
Probeer voldoende vrijwilligers samen te krijgen. Mensen vallen immers uit,
omdat taken hen niet passen, omdat ze werk vinden, omdat een familielid ziek is,
omdat ze examens hebben, …
De verhouding tussen vrijwilligers en deelnemers moet in evenwicht zijn.
Te weinig vrijwilligers legt te veel druk op de vrijwilligers. Te veel vrijwilligers
is intimiderend voor de deelnemers. Vrijwilligers lopen dan ook het risico niet
genoeg voldoening uit hun werk te halen.

Aantal vrijwilligers
Voor het proefproject
stellen we vier groepen
vrijwilligers samen voor
de vier locaties. De
grootte van de groepen
wisselt doorheen het
traject. Ideaal voor
ons is een groep van 4
vrijwilligers voor 8 tot
12 deelnemers, met
als maximum 6 en als
minimum 2 vrijwilligers.

Op zoek naar vrijwilligers






Schrijf in klare taal en beknopt een vrijwilligersvacature. Zoek
eventueel steun bij een beroepskracht die gewend is om met vrijwilligers te werken. Of zoek steun bij het Servicepunt Vrijwilligerswerk
(stad Antwerpen).
Verspreid het bericht via de websites, nieuwsbrieven en sociale
media: van jezelf, van je partners, van hogescholen, via het Servicepunt vrijwilligerswerk, 11.be, vrijwilligerswerk.be, cultuurnet.be.
Neem deel aan een vrijwilligersbeurs, zoals IkVrijwillig.
Doe dit goed op voorhand zodat je wervingsacties kan herhalen en er
tijd is voor infomomenten en kennismakingsgesprekken.

Kennismakingsgesprek en infomoment
Tijdens een individueel kennismakingsmoment leer je je kandidaat-vrijwilliger
beter kennen. Je peilt naar de verwachtingen en talenten, en je maakt jouw
verwachtingen bekend. Peil naar engagement. Dat kan erg flexibel zijn, maar
vraag naar enige continuïteit. Dat biedt een meerwaarde voor de vertrouwensrelaties en de groepsdynamiek.
Tijdens een infomoment verduidelijk je de opzet van het project, het waarom en
het hoe. Je informeert kandidaat-vrijwilligers over je organisatie en de partners.
Vrijwilligerswet en informatieplicht
Bekijk of je documenten, zoals vrijwilligerscontract en verzekeringen, in orde moet
maken en met welke regels je rekening moet houden. Wellicht ben je gebonden
aan de ‘informatieplicht’. Dan moet je je vrijwilligers informeren over het doel van
je organisatie en wat die organisatie is, over de verzekering die je voor de vrijwilligers afsluit, over de kosten die je eventueel zal terugbetalen en hoe en wanneer
je dat zal doen, en over het feit dat de vrijwilliger zich aan de geheimhoudingsplicht moet houden. Je kiest zelf hoe je de vrijwilligers hierover informeert: via
e-mail, op papier, via de website, …

Vrijwilligerswet
De vrijwilligerswet
regelt het vrijwilligerswerk in België.
De wet omschrijft wat
vrijwilligerswerk precies
inhoudt, wie mag
vrijwilligen en in welke
organisaties.
Rechtspersonen zoals
vzw’s en feitelijke
verenigingen die
personeel tewerkstellen
zijn verplicht om een
verzekering burgerlijke
aansprakelijkheid (BA)
af te sluiten.
Voor meer informatie
kan je terecht bij het
Vlaams Steunpunt
vrijwilligerswerk.
https://www.vlaanderenvrijwilligt.be/
het-vlaams-steunpuntvrijwilligerswerksterker-vrijwilligen
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Opstart vrijwilligerswerking: opleidingsdag
Opleidingsdag
Tijdens het proeftraject
organiseren we een
opleidingsdag voor de
start van de bijeenkomsten met ouders.
De vrijwilligers van Kiel
en Borgerhout volgen
de opleiding op twee
halve dagen, de vrijwilligers van Hoboken
en Luchtbal op een
volledige dag.
We werken heel sterk
vanuit ervaringsgericht
leren. Een aanpak die
we jou warm aanbevelen.

Organiseer een opleidingsdag voor de vrijwilligers, kort voor de start van de
sessies met ouders.
Waarom een opleidingsdag?
Groepsdynamiek bevorderen. De vrijwilligers leren elkaar beter kennen via
opwarmers en kennismakingsoefeningen. Blijf ook later in het traject aandacht
hebben voor elkaar: elkaars kwaliteiten benutten, waardering en respect tonen
en bespreekbaar maken wat er minder goed loopt. Op die manier creëer je een
veilige omgeving om te experimenteren met werkvormen en is er een rolverkenning in het team. “Hij is een goede planner, jij bent creatief, zij communiceert
goed, ik ben praktisch ingesteld, …“
Doel scherp stellen en verwachtingen uitwisselen. Zodat iedereen het doel van
Schoolbabbel begrijpt en erachter staat. De vrijwilligers en de beroepskracht
wisselen hun verwachtingen uit en stemmen ze op elkaar af.
Wat willen we dat de vrijwilligers leren?
De vrijwilligers leren elkaar kennen.
De vrijwilligers hebben inzicht op het taalverwervingsproces en hoe ze eraan
kunnen bijdragen.
De vrijwilligers leren met welke thema’s ze op diverse manieren aan de slag
kunnen gaan.
De vrijwilligers zijn zich bewust van hun eigen denkkader en begrijpen welke
voorwaarden invloed hebben op een leerkans.
De vrijwilligers maken afspraken voor de samenwerking als team.
De vrijwilligers leren telkens opnieuw uit voorbije ervaringen.
Werkwijze: vrijwilligers leren vanuit eigen ervaringen
Vertrek vanuit wat vrijwilligers tijdens de opleiding zelf ervaren en in het verleden
ervaren hebben. Die ervaringen maak je tot onderwerp van reflectie en samen
doe je aan analyse en kritiek. Zo komt de groep tot inzichten die je gaat toepassen
in het werken met de ouders.
Dit icoontje geeft aan waar we dit leren vanuit ervaring hebben toegepast.
Later, als het traject met de ouders loopt, doen de vrijwilligers nieuwe ervaringen
op. Die maak je ook weer tot onderwerp van reflectie, bijvoorbeeld tijdens een
intervisie. De conclusies ga je opnieuw toepassen in het werken met ouders.
Op die manier ga je verder dan het theoretisch leren óver taaloefenkansen en
de situatie van kwetsbare ouders: je vertrekt vanuit levensechte ervaringen. Zo
vermijd je een overvloed aan informatie en geef je een kader van waaruit vrijwilligers geëngageerd kunnen werken.
Taaloefenkans
Wat maakt een taaloefenkans kwalitatief? Wat beïnvloedt het leerproces van de
taalverwerving? Aan welke tips hou je je best om een goede gesprekspartner te
zijn voor iemand die een taal leert?
Taalervaringsoefening. Laat elke vrijwilliger opschrijven welke talen hij spreekt.
Ze gaan per twee zitten. Elk vertelt in de taal die hij het minst beheerst, ook als de
andere die taal niet begrijpt, over zijn schoolervaringen of die van de kinderen.
Tijdens de nabespreking noteer je de reacties op een flap.
Hoe was het om een taal niet goed te kunnen spreken?
Mogelijke reacties: ik durfde niet, ik kreeg niet gezegd wat ik wilde zeggen, ...
Wat hielp om elkaar wel te begrijpen?
Mogelijke reacties: traag praten, gemakkelijke woorden, korte zinnen, …
Zijn er nog tips waaraan jullie denken?
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Tips over taalverwerving. Het Agentschap Integratie en inburgering (in Antwerpen
Atlas) heeft massa’s tips om een goede taaloefenkans te creëren. Verdeel taaltips
bijvoorbeeld in een puzzel en laat de vrijwilligers titel en uitleg van de tips
combineren. Ze moeten zich die tips goed eigen maken om ze later te kunnen
toepassen. Herhaling is erg belangrijk. Laat hen goede en slechte voorbeelden
zoeken. Bijvoorbeeld: bij ‘vermijd figuurlijk taalgebruik’, niet: wat is er aan de
hand? Wel: wat is het probleem?

Taaloefenkansen
Meer info:
www.integratie-inburgering.be/10tips
nederlandsoefenen.be

Leerkansen. In iemands leven spelen vele factoren mee die de groeimogelijkheden in taal in positieve of negatieve zin beïnvloeden. De motivatie om een taal
te leren is maar een van vele factoren.
Je kan bijvoorbeeld het mengpaneel van Atlas gebruiken om casussen te
bespreken. Verschuif elke balk naar link of rechts, afhankelijk van wat van toepassing is in de casus (zie afbeelding). Zo krijgen de vrijwilligers zicht op welke
factoren invloed hebben op leerkansen.
Mengpaneel van Atlas

Als de groep zich comfortabel voelt kan je dit ook als begeleider op jezelf
toepassen en ook andere vrijwilligers hiertoe uitnodigen. Bespreek en verwerk dit
in groep.
Als vrijwilligers met de ouders aan de slag gaan, begrijpen ze nu dat die factoren
aanwezig zijn en invloed hebben op hun leerproces. Het is niet de bedoeling dat
29

ze de ouders analyseren tot ze ieders achtergrond begrijpen. Wel dat ze interesse
tonen en werken met wat ze van hen weten op basis van wat de ouders met hen
willen delen.
Thema’s selecteren
Mogelijke thema’s zijn huiswerk, studeren, oudercontacten, het schoolsysteem,
… Stel je vrijwilligers gerust: ze hoeven geen expert te zijn. Oefen samen met
hen de werkvorm om thema’s te selecteren (zie 4. Verloop sessies met ouders).
Later zullen ze deze werkvorm gebruiken met de ouders. Naast de selectie van de
thema’s, geeft deze werkvorm ook zicht waarop de focus ligt en op welke manier
de deelnemers het thema kunnen interpreteren.

Werkvormen
Meer werkvormen in
de Babbeldoos (2016)
en in het Handboek
Taalcarrousel (2017)
van Vormingplus regio
Antwerpen.
Je kan beide gratis
downloaden via www.
vormingplusantwerpen.
be.

Werkvormen: gesprek op gang trekken en ervaringsgericht leren
Bespreek de opbouw van een sessie: waar hou je rekening mee bij het kiezen van
een werkvorm? Denk aan groepsindeling, de grootte van de groep, taalniveaus,
expressieve of eerder rustigere werkvormen, … Bespreek welke werkvormen
tijdens dit opleidingsmoment al gebruikt zijn. Stel een lijst samen van mogelijke
werkvormen.
Verdeel de vrijwilligers in groepjes van twee of drie. Ze kiezen een thema
waarvoor ze een werkvorm uitwerken. Ze beantwoorden ook de vragen: wat zijn
de sterktes en zwaktes van de werkvorm? Waarin zit de taaloefenkans? Waar heb
je als begeleider en vrijwilliger aandacht voor?
Bespreek daarna in grote groep de ideeën en laat de groep op elkaar reageren.
Als begeleider benadruk je goede tips en valkuilen. Noteer die op een flap.
Bewaak de inhoud op taaloefenkansen en ervaringsgericht leren.

by rawpixel on Pixabay

Werken aan een gedragscode
Als we op voorhand een beeld vormen over wie de deelnemers zijn, kan dat vooroordelen in de hand werken. Wel kan je met de vrijwilligers nadenken over: wat is
hun eigen denkkader, welke rollen kunnen ze opnemen en welke afspraken maken
we in het team.
Aan de hand van enkele stellingen confronteer je vrijwilligers met verschillende
scenario’s. Je laat hen eerst individueel nadenken: wat doet dat met jou? Wat
zou je dan zelf doen? Daarna laat je hen in groep bespreken hoe ze op de situatie
willen reageren. Noteer welke conclusies ze maken. Laat hen op basis van die
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conclusies nadenken over wat zij belangrijk vinden binnen een gedeelde gedragscode.
Maak stellingen die aangepast zijn op jouw project. Enkele voorbeelden:
Een vrouw woont hier al 10 jaar. Ze heeft 5 kinderen. Het is opvallend hoe
haar buurvrouw, die hier nog maar één jaar is en één kindje heeft, al veel beter
Nederlands spreekt.
aandacht voor elk leerproces, eigen ritme, erkenning geven dat beide
mama’s toch komen en dus moeite doen
F. is een Afghaanse vrouw. Ze zit in een groepje met Marokkaanse vrouwen.
Ook aanwezig zijn een vrijwilliger van Marokkaanse afkomst en een vrijwilliger
van Vlaamse afkomst. Soms durft een van de Marokkaanse mama’s iets niet in het
Nederlands te zeggen. De Marokkaanse vrijwilliger vertaalt dit dan vlug voor de
andere vrijwilliger. Ze denkt even niet aan de Afghaanse mama die hierdoor niet
kan volgen.
traag Nederlands spreken, aandacht voor differentiëren, afspraken rond
vertalen, vrijwilligers onderlinge communicatie
Tijdens een oefening wilt H. zich wegsteken naar achteren. Ze wordt aangesproken om haar verhaal ook te delen. Uit haar verhaal blijkt dat ze de agenda van
haar dochter niet begrijpt. Tussen de lijntjes blijkt dat H. niet goed kan lezen en
schrijven.
linken met echt leven, taalgebruik op maat, positieve en constructieve
feedback, warm groepsgevoel, realiteit van de maatschappij, …

Betrokkenheid en ervaringen uitwisselen
Vrijwilligers zijn niet enkel uitvoerders. Zij bepalen mee het verdere verloop en
geven aan waar bijsturing nodig is.
Als begeleider laat je de vrijwilligers af en toe stilstaan bij wat er gebeurt. Wat
leeft er in de oudergroep? Is er iets dat dringend aandacht vraagt? Als begeleider
moet je soms ook ingrijpen en bijsturen: welke vragen moeten we ons als groep
nog stellen om te groeien? Op welke manier formuleren we vragen?

Samen concreet voorbereiden
 Voor de bijeenkomst zitten we heel kort
samen. Staat alles klaar? Is er iets dat
moet gezegd worden, is iedereen oké?
 We overlopen de voorbereiding.
Wat is de essentie van de komende
sessie? Wat willen we benadrukken?
Bijvoorbeeld: een kind leert niet alleen
tijdens het huiswerk maar ook als het
speelt.
 Waaraan willen we onszelf herinneren.
Bijvoorbeeld: we moeten traag spreken.
 We verdelen de taken.

Samen nabespreken
 Hoe is de sessie verlopen? Wat is
bijgebleven? Zijn er bezorgdheden of
dringende vragen?
 Thema: is het gelukt om samen met de
deelnemers een thema te kiezen? Zo
niet, welke vragen kwamen tijdens de
sessie naar boven? Zijn er gespreksonderwerpen waar we dieper op kunnen
ingaan? Hoe lokken we reacties uit?
 Werkvorm: wat werkt, wat niet? Welke
ideeën borrelen op? Wie werkt wat
verder uit? Hoe versterken we de taaloefenkans?
 Bedank de vrijwilligers en geef hen
erkenning.
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Intervisie: uitwisselen van ervaringen
Breng de groep vrijwilligers samen voor een intervisie of uitwisselingsmoment.
Bijvoorbeeld: halverwege en op het einde van het semester.
Tijdens intervisiemomenten wissel je ervaringen uit en komen tot inzichten die je
in volgende sessies wil uitproberen. Verzamel bezorgdheden en bekijk samen met
de vrijwilligers hoe die aan te pakken. Op die manier versterk je zowel de vrijwilligers als het proces met de ouders. Check in hoeverre de doelen bereikt worden
en waar en hoe bij te sturen.
Bespreek de teamwerking: het verdelen van de taken, het opnemen van rollen,
het bespreken van knelpunten, … Bied erkenning en nodig vrijwilligers uit om
elkaar erkenning te geven. Wanneer er problemen zijn, pak je die als groep aan.
Bijvoorbeeld: als ouders regelmatig vragen aan de meertalige vrijwilligers om te
vertalen, kunnen ook de andere vrijwilligers helpen om terug te keren naar het
Nederlands.

Rol van de begeleider
Als begeleider neem je een aantal praktische taken op: vinden en beheren van
een budget, overeenkomsten met vrijwilligers en verzekeringen afsluiten, vinden
van een locatie, zorgen voor versnaperingen, instaan voor de communicatie (zoals
verzenden van de herinneringsberichtjes), …
Je bouwt aan een netwerk van partners die signaleren, informeren, deelnemers toeleiden en expertise inbrengen (ook in een eventuele stuurgroep).
Je bent verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers en deelnemers.
Je concipieert en organiseert de opleiding en de begeleiding van de vrijwilligersgroep.
Als begeleider ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van de sessies
met de ouders.
Begeleiden vrijwilligersgroep
 Zorg elke keer voor een warm onthaal van de vrijwilligers en benoem het
belang ervan. Zo worden de vrijwilligers er zich van bewust dat een warm
onthaal ook voor de deelnemers een meerwaarde is.
 Stimuleer hun actieve participatie aan Schoolbabbel en hun gevoel van eigenaarschap, een evenwichtsoefening tussen stimuleren en grenzen afbakenen.
 Begeleid de groep vrijwilligers doorheen het traject en organiseer regelmatig
terugkoppeling na een sessie of tijdens een intervisie. Stel vragen die de vrijwilligers doen stilstaan bij de organisatie van Schoolbabbel: bereiken we ons
doel? Wat kan beter? …
Let wel: de verantwoordelijkheid om doelen te bewaken en op gepaste
momenten het project bij te sturen ligt bij jou als begeleider.
Bijeenkomsten met ouders
 Moedig de vrijwilligers aan om met aandacht voor vertrouwen en veiligheid
in gesprek te gaan met de deelnemers en stuur hen hierin. Als begeleider
heb je een voorbeeldfunctie. Hoe jij je verhoudt tot de deelnemers en op
welke manieren jij interageert, beïnvloedt hoe de vrijwilligers omgaan met de
deelnemers.
 Verwacht niet dat vrijwilligers en ouders denken en handelen zoals jij dat
zou doen. Ga in gesprek als je iets niet begrijpt of als iets je dwarszit. Doe
je dat niet, sijpelt het non-verbaal toch door. Mensen waarderen het als je
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authentiek en eerlijk bent. Het nodigt vrijwilligers en deelnemers ook uit om
hetzelfde te doen. Zo verdiep je het ervaringsleren.
Luister goed naar vrijwilligers en deelnemers. Zo gaan zij ook meer en beter
luisteren naar mekaar. Bevestig in de groep dat je dat belangrijk vindt.
Luisteren is een belangrijk onderdeel van een taaloefenkans.
Betrek mensen in het gesprek, op een niet dwingende manier (sommige
mensen hebben een meer afwachtende houding en dat is oké). Neem initiatief en bied iedereen de mogelijkheid om in gesprek te gaan, zowel tijdens
de sessies, de opleidings- en begeleidingsmomenten met de vrijwilligers als
tijdens informele momenten.
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4. Verloop sessies met ouders
Info- en kennismakingsessie
Een infosessie kan een eerste bijeenkomst zijn of je kan het ook voordien organiseren, als de werving nog loopt. De infosessie kan plaatsvinden op de locatie van
een partner, bijvoorbeeld op een school, tijdens een andere taaloefenkans of bij
een oudergroep.
Warm onthaal
 Ontvang mensen hartelijk.
 Zorg voor een goed bereikbare, toegankelijke, neutrale en netjes aangeklede
locatie. Daarmee toon je respect voor de deelnemers.
 Zorg voor versnaperingen. Dat bevordert een aangename sfeer.
 Werk tijdens de eerste bijeenkomst met naamkaartjes. Het wekt vertrouwen
als je mekaar met de naam kan aanspreken. Neem zelf de stift in handen.
Niet iedereen kan makkelijk schrijven.
Kennismakingsmoment
 Stel jezelf voor en laat iedereen zichzelf kort voorstellen: naam, aantal
kinderen en hoe oud die zijn. Verspreid de vrijwilligers over de groep zodat
met elke ouder contact kan gelegd worden.
 Vertel kort wat Schoolbabbel is: wat is de bedoeling, hoe pakken we dat aan
en waar willen we naartoe? Peil kort naar de verwachtingen van mensen en
voel hoe scherp of onscherp hun beeld van Schoolbabbel is. Op het einde van
de sessie kan je hier even op terugkomen.
 Benoem dat dit een taaloefenkans is, deelnemers hoeven zich nergens voor
te schamen en erken de stap die de deelnemers al maakten om naar de
sessie te komen.
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Less is more
 Beperk je tot de essentie van wat je wil vertellen, ‘overval’ deelnemers niet
met een teveel aan informatie. Die blijft toch niet ‘plakken’.
 Wees comfortabel en hou het plezant, het is voor de groep al spannend
genoeg. Gebruik geen technologische hulpmiddelen, die creëren afstand.
 Bouw na enige tijd interactie in met makkelijke vragen, en haak daar dan op
in: “Wat vind jij daarvan?”
Werkvormen
 Gebruik een visuele werkvorm. Spreid op de tafel grote foto’s uit met
mogelijke thema’s: huiswerk, schoolsysteem, oudercontact, schoolagenda,
… Of stellingen, ondersteund door foto’s. Met kruisjes geven ouders aan
waarover ze zeker in gesprek willen gaan.
 Bevraag de deelnemers. Waarom deze foto? Wat betekent die voor hen?
Wat willen ze te weten komen? Stel open verduidelijkingsvragen en betrek de
hele groep bij reacties hierop. Zo kom je te weten welke vragen en interesses
er leven.
 Bepaal met de groep waar ze eerst werk van willen maken en dat wordt dan
het thema voor de volgende sessie.
 Eindig met de spannendste of meest geprofileerde vragen of uitdrukkingen
die uit de groep zijn gekomen. Die vormen de brug – en werken als een
cliffhanger – naar de volgende sessie.
 Tijdens dit gesprek leer je de deelnemers kennen. Op welk taalniveau spreken
ze? Welke invloed heeft spreekangst in hun contact met de school?
Afspraken over hoe je de deelnemers contacteert
 Nodig de ouders uit om deel te nemen aan de volgende sessie en spreek af
hoe je hen best contacteert. Verzamel bijvoorbeeld sms- of WhatsAppgegevens en maak ineens enkele afspraken hierover.
 Nodig hen ook uit om de volgende keer andere geïnteresseerde ouders mee
te brengen: een vriend, een buur, een ouder van de school, …

Een bijeenkomst
Voorbereiding
Een goede voorbereiding stelt vrijwilligers gerust en maakt het makkelijker om
taken te verdelen.
 Spreek af dat als deelnemers interessante zijsporen aangeven, we die even
bewandelen om tot voorlopige conclusies te komen met de belofte de draad
een volgende keer weer op te nemen.
 Herken die zijsporen en geef na afloop van de sessie aan de vrijwilligers mee
waarom die interessant zijn.
Smalltalk
Smalltalk zorgt ervoor dat deelnemers al Nederlands spreken voordat het eigenlijke oefenen aan de gang is. Het zet hen op weg om zich verder in het Nederlands
uit te drukken. Mensen leren mekaar beter kennen en het vertrouwen in de groep
groeit. Zo kunnen we daarna moeilijkere onderwerpen aansnijden.
 Benoem dat Schoolbabbel een veilige ruimte biedt. Zowel de vrijwilligers als
de deelnemers begrijpen dat de verhalen niet worden gedeeld naar buiten.
Tips en informatie mogen ze uiteraard wel delen met familie en vrienden.
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Voor de echte bijeenkomst begint gooi je een opwarmer in de groep, een
makkelijke uitnodigende vraag. Waar woon je? Waar spelen je kinderen als
de zon schijnt? Heb je vakantieplannen?

Groepsindeling
Wissel af in je groepsindeling: soms in grote groep, soms in duo’s, twee op twee
en in kleine groepjes. De groepsindeling beïnvloedt het veiligheidsgevoel en
bepaalt mee of een deelnemer ondanks spreekangst toch deelneemt aan het
gesprek. Een klein groepje maakt het gemakkelijker om actief deel te nemen, in
een grote groep kunnen mensen even tot rust komen en luisteren naar anderen.
 In duo werken, en dus voortdurend moeten spreken, kan best vermoeiend
zijn voor een anderstalige. Twee op twee werken is een alternatief.
 Laat de grootte van de groep ook afhangen van het thema en de diversiteit
in Nederlandse taalniveaus. Als het bijvoorbeeld over pesten gaat en ouders
zich hierdoor kwetsbaar voelen, werkt een grote groep intimiderend.
 Zorg dat de vrijwilligers verspreid zitten in de groep. Zo komen ze makkelijker
tot informele gesprekken en is het eenvoudiger om – eens de bijeenkomst
opgestart is – zich te verdelen over kleinere groepjes.
 Een vrijwilliger die de moedertaal van een of meerdere deelnemers beheerst
kan hen op de juiste momenten een duwtje in de rug geven. Dat werkt prima
tijdens een beginperiode. Bij het opdelen in groepjes zet je hen best samen.
Na verloop van tijd zorg je dat ze net niet in hetzelfde groepje terecht komen.
Maar het kan ook dat die deelnemers zich geïntimideerd voelen door deze
vrijwilliger omdat die al zo goed Nederlands spreekt, en dan werken we
andersom. Daarover beraadslaag je met de vrijwilligersgroep tijdens een
voorbereiding, nabespreking of intervisiemoment.
 In de beginperiode kan je bij het opdelen in groepjes ervoor kiezen om
deelnemers die dezelfde moedertaal spreken, samen te houden. Zo kunnen
ze mekaar eventjes voorthelpen door te vertalen. Dat kan ook in de grote
groep. Bijvoorbeeld: een moeder komt samen met een vriendin omdat ze
zich erg onzeker voelt. Als ze iets vertelt en niet op een Nederlands woord
kan komen, krijgt ze steun van haar vriendin. Na verloop van tijd haal je die
taalgroepjes uit mekaar zodat er geen ‘eilandjes’ ontstaan.
 Houd rekening met de taalniveaus als je in groepjes indeelt. Verschillende
niveaus bij mekaar werkt omdat mensen met een iets hoger niveau de
anderen vooruit kunnen helpen. Een echt gesprek voeren is moeilijker. Ga je
te snel dan verlies je de traagsten, ga je te traag dan haken de meer taalvaardige deelnemers af. Daarom deel je vaker in per taalniveau. Elk groepje loopt
dan met de eigen woordenschat en op eigen tempo.
Tijdens de voorbereiding hou je daar rekening mee. Aan de ene kant zijn er
de iets meer diepgravende vragen en opdrachten, aan de andere kant de
meer eenvoudig geformuleerde vragen.
 Je kan deelnemers ook verdelen volgens gelijklopende interesses.
Werkvormen
In deel 3 vind je enkele uitgewerkte werkvormen terug. Zoek je een geschikte
werkvorm, dan vind je hier inspiratie, ook rond eigen thema’s. Hieronder lees je
hoe wij het aangepakt hebben, een werkwijze die we jou kunnen aanbevelen.
 Vertrek vanuit wat de deelnemers zelf meemaken, vanuit hun positieve en
negatieve ervaringen. Zorg ervoor dat mensen op mekaar interageren: ‘wat
vind jij daarvan?’. Zo kom je als groep tot conclusies die je als tips, acties of
plannen formuleert. Op het einde van de sessie herhaal je die en geef je aan
hoe je ermee verder gaat. Noem ook het thema van de volgende bijeenkomst.
 Houd de sessie in beweging. Door visueel te maken wat er in het proces
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gebeurt (door te schrijven, te plakken, ...) toon je hoe gedachten evolueren
en iets in opbouw is. Het moedigt ouders aan om deel te nemen omdat ze
minder angst hebben om fouten te maken.
Mogelijke werkvormen:
 reageren op en (voort)bouwen aan stellingen;
 reageren op voorbeeldverhalen;
 opmaken van een plan om acties en tips in te voeren in de routines
thuis. Hierover kan je tijdens een volgende bijeenkomst reflecteren. Wat
werkt? Wat niet en waarom niet? Zo kan je acties en tips beter maken;
 reageren op filmfragmenten met tips van Klasse;
 samen websites van scholen onderzoeken met enkele opdrachtjes;
 buurtorganisaties en -voorzieningen verkennen, onder meer via een
ganzenbordspel.
Ondersteun werkvormen visueel met foto’s, afbeeldingen, filmpjes, screenschots, … Het visuele materiaal biedt een kader zodat deelnemers beter
begrijpen wat er gezegd wordt.
Maak gebruik van materialen die door je partners gebruikt worden: een
schoolagenda, een schoolrapport, een maandbrief, …
Soms is het relevant om gebruikte materialen (een filmpje, een website, …)
na de bijeenkomst via bijvoorbeeld WhatsApp te verspreiden. Dat moedigt
ouders aan om er verder over na te denken, tips toe te passen en om er
verder over in gesprek te gaan.

Inhoud
 Tijdens een eerste sessie lijst je ervaringen op. Je clustert samen met de groep
deze individuele ervaringen naar voor iedereen herkenbare thema’s. Dat zijn
belangrijke leermomenten. Van daaruit ontstaan voorstellen, tips en plannen.
 Samen met de groep bepaal je welke thema’s eerst en welke later aan bod
komen.
 Tijdens volgende sessies komen weer andere kwesties naar boven. Samen
met de groep plaats je die op de agenda voor volgende sessies.
 Sommige onderwerpen zijn met elkaar verbonden. Zo kan je gemakkelijk van
‘schoolagenda’ naar ‘huiswerk’ of van ‘huiswerk’ naar ‘vrije tijd’ overscha37




kelen.
Concrete vragen naar informatie behandel je (of een vrijwilliger) met de
ouder na de sessie.
Inhoud die deelnemers aanbelangt en die ze terug vinden in hun leefwereld,
bevordert hun deelname en verwerking van de Nederlandse taaloefenkans.

Tussentijds evalueren en bijsturen
 Op vastgelegde momenten (halverwege en op het einde van het semester)
blik je zowel met de oudergroepen als met de vrijwilligers even terug.
Bereiken we resultaten? Hoe duurzaam zijn die? Kunnen we het beter
aanpakken? Is wat we doen relevant?
 De antwoorden geven aanleiding tot bijsturing van het proces.

Uitstappen in groep

by Alicia Steels on Unsplah

Tijdens het proefproject nemen we met de
ouders deel aan een
huiswerkdialoogmoment in de wijk Kiel.
Jeugdwerkers, leerkrachten en ouders
gaan er in gesprek.
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Samen op uitstap gaan en organisaties, voorzieningen en officiële instanties
verkennen is leerrijk en bevordert het samenhorigheidsgevoel. Individuele
bezorgdheden hoeven niet per se de aanleiding te zijn, de relevantie kan ook
blijken uit een gesprek. Activiteiten moeten zinvol zijn en op maat van de ouders.
Voor hen moet de meerwaarde duidelijk zijn. Na een gesprek over lezen met je
kind, kan je polsen of ze interesse hebben om samen de bibliotheek te bezoeken.
 Een bezoek werk je uit als een taaloefenkans. Zorg voor informatieoverdracht
maar zoek gelijk ook interactiemogelijkheden op. Door in de realiteit met
anderen te communiceren versterk je hun spreekdurf. Ze oefenen eerst in de
veilige omgeving van de groep en stappen nu samen de maatschappij in. Een
taaloefenkans is bijvoorbeeld zelf een lidkaart aanvragen in de bibliotheek en
een boek ontlenen.
 Uitstappen doe je met je groep als er voldoende vertrouwen is in de groep.
Meestal plan je dit eerder tegen het einde van het semester in.
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by Laika Notebooks on Unsplash

Schoolbabbel

Werkvormen
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Hier vind je een aantal werkvormen ter inspiratie:
werkvormen over huiswerk, oudercontact, schoolsysteem, pesten, vrije tijd en e-inclusie.
Na elke werkvorm geven we extra insteken. Zo heb
je inhoud waarop je kan terugvallen als wat je eerst
wou doen, niet aanslaat. Ook voor de vrijwilligers
werkt dat geruststellend.
De werkvormen helpen je om:
het gesprek op gang te trekken in een veilige
context;
te komen tot ervaringsuitwisseling waarbij
iedereen van elkaar leert;
uiteindelijk ook samen tot verbetervoorstellen
en tips te komen;
een goede taalkans te creëren.
Welke werkvorm je ook gebruikt, geef niet te snel
eigen tips. Stel vragen en laat de antwoorden vanuit
de groep komen. Richt je niet enkel tot de ouder
waarvoor het advies bedoeld is, maar tot heel
de groep.
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1 Huiswerk
by Annie Spratt on Unsplash

Voorbereiding
Warm
onthaal
15 min
Voorzie:
koffie en thee

Opwarmer
5 min

Huiswerk is een populair thema waaraan je best 2
sessies besteedt. Meerdere ouders begrijpen het
huiswerk niet of vinden het moeilijk. Ze hebben het
gevoel dat ze hun kind niet echt kunnen helpen of
hebben schrik om fouten te maken.
In groep gaan we op zoek naar antwoorden. Waar
en bij wie kan je hulp vinden? Hoe kan je als ouder
bijdragen? Welke routine is er thuis? En hoe kan een
routine helpen bij het huiswerk? We spreken over
het belang van spelen, tijd maken en in gesprek gaan
met je kind. Bij huiswerk staat ook het gesprek met de
school centraal.
Sommige deelnemers zijn op zoek naar pasklare
antwoorden op individuele vragen. Dan verwijzen
we door naar voorzieningen in de omgeving zoals
het Huis van het Kind. Daarnaast zoekt ook de groep
naar mogelijke antwoorden, aangezien elk kind en
elke thuissituatie anders is. Daarbij komen vooral de
verschillende ervaringen van de deelnemers van pas.
Doelen
Ouders oefenen schoolse woordenschat over
huiswerk.
Ouders krijgen de kans om over hun kinderen te
vertellen in een veilige omgeving.
Ouders delen hun ervaring over de huiswerkondersteuning die ze geven aan hun kinderen.
Ouders delen tips met elkaar.

Verwelkoming met een informeel gesprek.
Opvolging van de vorige sessie: wie heeft
een actie opgevolgd? Een tip toegepast?
Hoe is dat verlopen?

Associatieoefening: ieder zegt zijn naam
en noemt één woord waaraan hij denkt bij
het woord ‘huiswerk’. Bijvoorbeeld: veel,
keukentafel, zus, … Tip: deze woorden
kan je ook opschrijven en groeperen om
daarna te gebruiken tijdens het gesprek.

Info / kader Vandaag praten we over ‘huiswerk’. We
5 min

worden regelmatig geconfronteerd met
huiswerk. Soms denk je ‘Wat moet ik nu
doen?’ ‘Oei, ik begrijp het zelf niet.’
Samen bespreken we hoe huiswerk thuis
verloopt. We delen ervaringen en tips om
elkaar verder te helpen.

Gesprek

We stellen vragen over huiswerk:
Wat loopt er goed thuis?
60 min
Wat loopt er niet goed thuis?
+ 10 min
Deelnemers schrijven hun antwoorden
pauze
op een post-it. Dat doen ze per twee.
Een andere deelnemer of vrijwilliger
Voorzie:
kan daarbij helpen. Dat wordt per twee
kleine en
grote post-its, eventjes besproken.
De post-its worden verzameld en gegroepennen en
peerd. Op basis daarvan worden groepen
stiften
opgedeeld.
Er is minstens één vrijwilliger per groep.
Deze vragen trekken het gesprek op gang.
Welke verwachtingen hebben jullie?
Welke vragen hebben jullie?
Welke tips hebben jullie?
Na het gesprek, vertelt de vrijwilliger traag
en duidelijk aan de grote groep wat de
conclusie of dé tip van de groep is. Als de
vraag geen bevredigend antwoord kreeg,
kan je die aan de grote groep voorleggen.

Afronding
10 min

Welk thema bespreken we de volgende
keer?
Is een thema tijdens deze sessie naar
boven gekomen?
We grijpen eventueel terug naar de
foto’s en resultaten van de eerste sessie.
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EXTRA’s bij huiswerk
Vinden ouders het moeilijk om met het onderwerp
aan de slag te gaan?
Bekijk samen het filmpje van Klasse: “Je kind helpen
met huiswerk? Zo doe je het goed: https://www.
youtube.com/watch?v=7cf7R6p-Ke0&feature=youtu.
be. Je kan ook met printscreens werken.
Hulpvragen en -thema’s
Je kind komt thuis van school
Wat gebeurt er eerst? Ontspannen, agenda
bekijken, ...
Welke routine is er thuis? Wat is de meerwaarde
van een routine thuis?
Welke tips kunnen jullie aan mekaar geven?
Waar hebben jullie aandacht voor? Wat is belangrijk om te kunnen leren? Licht? Stilte?
Thuissfeer
Hoe is de thuissfeer waarin huiswerk wordt
gemaakt? Bijvoorbeeld: drukte/rust, drama/de
zaken kalm benaderen, gespannen/gezellig, ...
Hoe kan je huiswerk plezant maken?
Je kind helpen
Wie kan jouw kind helpen?
Hoe kan die helpen?
Wat werkt wel en wat niet bij jouw kind?
Wat kan jij doen om je kind te helpen?
Schoolagenda
Hoe ziet die er uit?
Hoe wordt die gebruikt?
Heb je contact met de juf?
‘Slechte mama/papa’-gevoel?
Herken je het ‘slechte mama/papa’-gevoel?
Wat doe je niet goed, denk jij?
Wat doe je zeker goed?
Hoe doen de andere mama’s en papa’s het?
Leren
Wanneer leren kinderen nog?
Spelen is ook leren.
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2 Oudercontact

Voorbereiding

by rawpixel
on Pixabay

Warm
onthaal
15 min
Voorzie:
koffie en thee

Opwarmer
15 min

Ouders zijn vaak nerveus als ze naar het oudercontact
gaan. De onzekerheid neemt toe als ouders zich niet
sterk voelen in hun Nederlands. Dat kan erg frustrerend en demotiverend zijn.
In deze sessie bereiden we ouders voor op wat er in
een oudercontact besproken kan worden en vooral
wat zij dan kunnen bijdragen. Ze kunnen bijvoorbeeld
zeggen: “Mijn kind werkt erg lang aan het huiswerk
wiskunde.” Of: “Mijn kind is altijd nerveus als hij naar
school vertrekt.” De ouders kunnen tijdens het oudercontact ook hun inzichten over hun kind aan de leerkracht meegeven. Ze zijn een gelijkwaardige partner in
het gesprek.
Doelen
Ouders oefenen schoolse woordenschat die ze te
horen krijgen tijdens een oudercontact.
Ouders krijgen de kans om over hun kinderen te
vertellen in een veilige omgeving.
Ouders delen hun ervaring met oudercontacten.
Ouders delen tips met elkaar.
Ouders denken na over wat ze in het gesprek op
school kunnen zeggen en oefenen dat.
Didactisch materiaal
Talenten- en vaardighedenkaarten van de Babbeldoos van Vormingplus regio Antwerpen.
10-kaarten-talenten-en-vaardigheden-a6.pdf (2019),
Babbeldoos, Vormingplus regio Antwerpen, https://
www.vormingplusantwerpen.be/themas/inburgerenen-participeren/215/werkvormenboek-voor-conversatiegroep-nederlands/37/.
Afbeeldingen Oudercontact Toolbox Onderwijsnetwerk Antwerpen.
Oudercontact (2019) Toolbox Onderwijs, stad
Antwerpen Onderwijsbeleid, https://www.onderwijsnetwerkantwerpen.be/nl/ona/toolbox-onderwijs.

Voorzie:
Talenten- en
vaardighedenkaarten
van de
Babbeldoos

Verwelkoming met een informeel gesprek.
Opvolging van de vorige sessie: wie heeft
een actie opgevolgd? Een tip toegepast?
Hoe is dat verlopen?

Verspreid talenten- en vaardighedenkaarten op tafel. Iedereen kiest twee
foto’s waarin men zichzelf en zijn talenten
herkent en geeft hierbij uitleg.
Tip: ouders en vrijwilligers zitten per twee
samen. Elk heeft 5 minuten om zichzelf
aan de hand van de kaarten voor te
stellen. Dat kan eventueel teruggekoppeld
worden naar de grote groep.

Info / kader Oudercontacten kunnen spannend zijn
5 min

voor ouders. Zeker als je niet altijd op
je Nederlands kan rekenen. Vandaag
bekijken we wat in een oudercontact
kan gezegd worden. We oefenen zodat
we met meer zelfvertrouwen naar het
volgende oudercontact gaan.
Enkele vragen trekken de groep op gang:
Heb je al een oudercontact gehad? Hoe
is dat verlopen?
Wat vond je fijn? Wat niet?
Heb je alles kunnen zeggen? Wat wel,
wat niet?

Gesprek

De deelnemers en vrijwilligers werken nu
per twee of drie. De ouder vertelt over
45 min
een oudercontact. De vrijwilliger vraagt
wat het voor de ouder betekent heeft en
Voorzie:
Afbeeldingen of hij een volgende keer anders zou willen
Oudercontact reageren.
Hulpvragen voor de vrijwilliger:
Toolbox
Hoeveel kinderen heb je en hoe zijn ze?
OnderwijsIn welk leerjaar zitten zij?
netwerk
Ken je de juf of meester goed?
Antwerpen
Hoe is jouw kind in de klas? En thuis? Is
dat verschillend?
Hoe voelt jouw kind zich thuis en op
school?
In welke vakken is jouw kind goed en
minder goed?
Wat heb je de vorige keer kunnen
vertellen tijdens het oudercontact?
Wat vind je dat de juf of meester moet
weten?
Koppel terug naar de grote groep en
cluster bezorgdheden, opmerkingen en
suggesties.
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Tip: aangezien dit heel talige oefeningen zijn, kan je gebruik maken van
de icoontjes over gevoelens, gedrag en
vakken. Als het gesprek stroef verloopt,
kan het interessant zijn om deze afbeeldingen één voor één te overlopen en
erop in te haken als het voor iemands
gezin van toepassing is. Bijvoorbeeld:
mijn kind praat veel.

Afronding
10 min

Welk thema bespreken we de volgende
keer?
Is een thema tijdens deze sessie naar
boven gekomen?
We grijpen eventueel terug naar de
foto’s en resultaten van de eerste sessie.

EXTRA’s bij Oudercontact
Is deze sessie te hoogdrempelig?
Aan de hand van de prentjes van de Toolbox kan je
ook een Bingo maken. Elke ouder krijgt een BINGOblad waarbij ze aanduiden wanneer dit woord
getrokken wordt. De eerste ouder die alle prenten
heeft aangeduid, wint door “bingo” te roepen. Deze
oefening kan ook een een leuke afronding zijn als
eerdere oefeningen nogal uitdagend zijn geweest. Het
herhaalt woordenschat in een luchtige sfeer.

Hulpvragen en -thema’s
Vakken
Welke vakken kan je kind goed?
Wat is moeilijk voor je kind?
Wat kon jij zelf goed en minder goed?
Rapport
We gebruiken een voorbeeldrapport (misschien
een eigen en echt exemplaar?).
Wat vind je terug in een schoolrapport?
Zie je ook de positieve punten en opmerkingen?
Heb je contact gelegd met de juf als je kind een
schoolrapport heeft gekregen? Wat is er gezegd?
Heb je afspraken gemaakt?
Oudercontact
Bespreek je het oudercontact met je kind? Met
je partner?
Bespreek je het vooraf? Erna?
Wat gebeurt er thuis na een oudercontact?
Hoe zou je willen dat het gaat?
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by Ernesto Eslava on Pixabay

3 Schoolsysteem

Voorbereiding
Warm
onthaal
15 min
Voorzie:
koffie en thee

Opwarmer
20 min

Veel ouders hebben vragen over het schoolsysteem.
Van ouders wordt verwacht dat ze het schoolsysteem
kennen en begrijpen. Zij moeten hun kinderen erdoorheen begeleiden en doordachte keuzes maken. Dit is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker als ze zelf
als kind niet in Vlaanderen naar school zijn geweest.
Vragen over het schoolsysteem zijn er dan ook bij de
vleet en je besteedt er best meer dan één sessie aan.
Aanvankelijk komen ouders met eigen vragen. Geleidelijk aan tonen ze steeds meer interesse in de vragen
van andere ouders.
Voorbeelden van vragen: wie kan mijn kind helpen als
het achterstand heeft? Hoe kan de school helpen als
mijn kind het moeilijk heeft met het Nederlands? Wat
is buitengewoon onderwijs? Wat doet een zorgjuf?
Hoe help ik mijn kind een middelbare school kiezen?
Hoe werkt het systeem van vervangingsleerkrachten?
Doelen
Ouders oefenen woordenschat die met het schoolsysteem te maken heeft.
Ouders krijgen de kans om over hun kinderen te
vertellen in een veilige omgeving.
Ouders weten welke personen/functies op school
aanwezig zijn en hoe die hun kind kunnen helpen.
Ouders weten op welke manier ze de school kunnen
contacteren. Ze kunnen met de school in gesprek
gaan.

Voorzie:
Papieren
hartjes

Verwelkoming met een informeel gesprek.
Opvolging van de vorige sessie: wie heeft
een actie opgevolgd? Een tip toegepast?
Hoe is dat verlopen?

Wat betekent ‘je hart luchten’? Is er de
voorbije weken op school iets gebeurd
waarover je je hart wil luchten?
Tip: laat ouders die gebeurtenis, bijgestaan door een vrijwilliger, in twee
woorden opschrijven op een hartje. Nadat
ze het verhaaltje in de groep verteld
hebben, gooien ze het hartje in de lucht.

Info / kader Waarom praten we vandaag over het
5 min

Gesprek
30 min
Voorzie:
Afbeeldingen
ter ondersteuning van
de thema’s
Laptop en
beamer voor
de websites

schoolsysteem? Voor de school lijken
sommige dingen vanzelfsprekend. De
school denkt dat iedereen het systeem
begrijpt. Maar eigenlijk is het best wel
moeilijk.
Thema’s zijn tijdens een eerste, en soms
ook daaropvolgende sessies, aangebracht.
Elke vrijwilliger kiest hieruit een thema en
beschikt over visuele ondersteuning. We
kaderen kort waarover elk thema gaat.
De ouders verdelen zich over de thema’s
vertegenwoordigd door de vrijwilligers.
Zo ontstaan subgroepjes. In elk groepje
vertelt elke ouder waarom het thema
boeit of moeilijk ligt.
De thema’s
OVER DE SCHOOLSTRUCTUUR
Kleuterschool, lager onderwijs, buitengewoon, bijzonder en middelbaar onderwijs,
universiteit en hogeschool, de leerplicht,
het A/B-attest van de lagere school, …
Hulpvragen: Wat is al gekend bij ouders?
Wat is nieuw? Hoe verschillend is dat
met hun eigen schoolervaringen? Wat is
voor hen in de school van hun kind erg
onduidelijk?
WIE IS WIE IN DE BASISSCHOOL
Directeur, zorgcoördinator, zorgjuf, leerkracht, sportjuf of -meester, secretariaat,
CLB, …
Vraag aan de ouders wat ze erover weten.
Wat denken ze dat deze persoon doet
en vul hierop aan. Wanneer kunnen ze
contact opnemen met wie?
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OVER HET MIDDELBAAR ONDERWIJS
Er is het ASO, BSO, TSO en KSO. In het
middelbaar heb je klastitularissen en
vakleerkrachten.
Hulpvragen. Nodig ouders met oudere
kinderen uit om enkele positieve en
negatieve ervaringen te delen met de
andere ouders.
DE KEUZE VAN EEN SCHOOL
Keuze richtingen, gebruiken van de
‘Onderwijskiezer’
www.onderwijskiezer.be/v2/index.php
Aanmelden en inschrijven. Wat is het
verschil? Wie kan mij helpen: een Huis
van het Kind, de huidige school, website,
telefoonnummer, video meldjeaanbasis.
antwerpen.be.
Hulpvragen. Waar is je kind goed in?
Waar voelt je kind zich goed bij? Wat
heeft invloed op de keuze van een school
(locatie, vrienden, …).

Oefening
20 min
Groot blad
en stiften

Afronding
10 min
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Wat is een ‘goede’ school? Welke voorwaarden vinden ouders belangrijk?
Ouders reageren met enkele woorden.
Die kernwoorden schrijf je op een groot
blad. Zijn er herhalingen? Omcirkel het
kernwoord. Geef aan dat we niet op zoek
zijn naar dé school: elk kind heeft andere
noden.
Tip. Ouders schrijven, met steun van de
vrijwilligers, die kernbegrippen op die
ze zelf heel belangrijk vinden. Dat lijstje
nemen ze mee naar opendeurdagen. Kijk
na of je over informatie beschikt over
komende opendeurdagen.
Toets wat op het grote blad staat met de
huidige school van je kind. Zit het goed?
Minder goed? Hoe zou je dat benoemen
in een gesprek met de school?
Welk thema bespreken we de volgende
keer?
Is een thema tijdens deze sessie naar
boven gekomen?
We grijpen eventueel terug naar de
foto’s en resultaten van de eerste sessie.

EXTRA’s bij Schoolsysteem
Is deze sessie te hoogdrempelig?
Voor een sessie met een laag Nederlands taalniveau
kan je gebruik maken van de afbeeldingen van
taalrijk.nl. Op basis daarvan bespreek je wat er
allemaal gebeurt op school. Nodig de ouders uit
om aan de hand van de prenten over de dag van
hun kinderen te vertellen. Ook de ‘wie is wie’ kan je
gebruiken.
Hulpvragen en -thema’s
Wie is wie
Leg uit wat een CLB, leerlingenbegeleider en
zorgcoördinator doen.
Studietoelage
www.studietoelagen.be/school-en-studietoelagen
Hoe omgaan met tieners
Wat verwachten ouders van tieners?
Waar zijn ze trots op?
Welke bezorgdheden hebben ze?
Welke antwoorden borrelen op in de groep?
Informeer de groep over Kwadraat (Opvoedingswinkel). Kwadraat ondersteunt ouders in hun
zoektocht door te informeren, een luisterend oor te
bieden en advies te geven.
Hebben jongeren zelf vragen? Ze kunnen terecht
bij het JAC (Jongerenaanbod CAW)
Contact leggen met de school
Zie hiervoor werkvorm ICT-gebruik.

by Kelly Sikkema on Unsplash

4 Pesten

Voorbereiding
Warm
onthaal
15 min
Voorzie:
koffie en thee

Opwarmer
10 min

Pesten is een moeilijk thema voor elke ouder. Het
brengt een gevoel van machteloosheid teweeg. Hoe
reageer je op je kind als het pest, gepest wordt of het
als omstaander meemaakt?
Gevoelige thema’s, zoals pesten, vragen om een
werkvorm die het onderwerp aansnijdt zonder
meteen naar persoonlijke ervaringen te vragen,
maar wel openheid creëert.
Tijdens Schoolbabbel konden we een gesprek openen
tussen een mama van een gepest kind en een mama
van een pestend kind, weliswaar van aparte scholen.
Beiden blijken begrip te hebben voor mekaars situatie,
dat was een sterk leermoment. Als deelnemers geen
of weinig ervaringen hebben met pesten kan je
werken met casussen en ook naar de eigen vroegere
ervaringen peilen.
Doelen
Ouders krijgen een oefenkans om over hun kinderen
te vertellen in een veilige omgeving.
Ouders weten wie aanwezig is op school en hoe die
hun kind kan helpen.
Ouders weten hoe ze contact kunnen leggen met de
school en hoe dat contact kan verlopen.
Ouders weten wat ze kunnen doen tijdens een pestsituatie.

Verwelkoming met een informeel gesprek.

Opvolging van de vorige sessie: kennen
jullie de tips die toen zijn gegeven? Wat
is jou toen het meest bijgebleven? Doe
een ‘rondje’ en geef vooraf enkele voorbeelden uit de vorige sessie om hen op
weg te zetten.

Info / kader Waarom praten we vandaag over pesten?
5 min

Omdat het zo moeilijk is voor ouders
om daar gepast op te reageren. Het is
normaal dat je je daar onzeker over voelt.
Als jullie dat willen, overlopen we wat
jullie op dat vlak hebben meegemaakt.
We gaan na hoe we het best met pesten
omgaan.

Gesprek /
oefening

We bekijken het filmpje: www.klasse.
be/75996/eerste-hulp-pesten-video-3tips/.
Vooraf delen we de groep op in kleinere
groepjes. Die geef je twee vragen mee. De
antwoorden worden met steun van een
vrijwilliger genoteerd op post-its.
Wat vind jij de beste tip?
Waar ben je niet mee eens?
Elk groepje geeft aan wat voor ouders de
beste en de minste tip zou kunnen zijn.
Hulpvragen voor de subgroepjes.
Welke tips hebben we geselecteerd?
Wie heeft wat gehoord over pesten op
school?
Wat doe jij als je kind gepest wordt?
Wat doe jij als je kind een ‘pester’ blijkt
te zijn?
Wat verwacht je van de school?
Een verslaggever wordt aangeduid en
die zal later terugkoppelen naar de grote
groep. Na de terugkoppeling gaan we
na wat we uit de antwoorden kunnen
afleiden.

40 min
Voorzie:
Post-its,
laptop,
beamer

Afronding
10 min

Welk thema bespreken we de volgende
keer?
Is een thema tijdens deze sessie naar
boven gekomen?
We grijpen eventueel terug naar de
foto’s en resultaten van de eerste sessie.
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EXTRA’s bij Pesten
Is deze sessie te hoogdrempelig? Komen er geen
vragen uit de groep?
Werk dan met mogelijke scenario’s die je aan de
groep voorlegt. Bespreek met de ouders wat zij in
de beschreven situatie zouden doen. Haal hier tips
uit (en lanceer enkele tips). Kunnen ze zelf deze tips
toepassen? Waar zouden zij het moeilijk mee hebben?
Wie zou hen kunnen helpen?
Hulpvragen en -thema’s
Cyberpesten
Ook in het 5de en 6de leerjaar komt cyberpesten
steeds vaker voor.
Weet je wat je kind online doet?
Hoe zou je reageren als je kind zegt dat het
online gepest wordt (of zelf een pester is)?
Websites en apps
Geef informatie wat je kan doen met verwijderen meldknoppen van een website of app.
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5 Vrije tijd: spelen is leren
Voorbereiding
Warm
onthaal
15 min
Voorzie:
koffie en thee

Opwarmer
10 min

Ouders willen dat hun kinderen leren en vinden dus
het huiswerk belangrijk. Tijdens deze sessie staan
we stil bij ‘spelen is leren’. Een kind dat speelt, leert
Nederlands, abstract denken, inschattingen maken,
… Het kind leert ook bij over zichzelf: omgaan met
verlies, frustraties, delen van successen, … En leert om
te gaan met anderen: fair play, samen spelen, delen, …

Voorzie:
papieren
hartjes

We staan in een kring en antwoorden
op de vraag: wat vond jij vroeger leuk of
niet leuk op school? Elke keer daar een
reactie op komt zetten ouders die het
met de reactie eens zijn een stap vooruit,
niet mee eens: een stap achteruit, geen
mening: blijven staan.

Info / kader Waarom praten we vandaag over vrije
5 min

tijd? Het is fijn om met vrienden samen te
zijn, ook op school. Bovendien blijkt dat
kinderen al spelend ook veel leren. Wat
vinden jullie dat je tijdens het spelen kan
leren?
We geven enkele voorbeelden: al voetballend leer je bij over je eigen conditie, je
leert rekenen op anderen, je leert bij over
fair play, je krijgt meer zelfvertrouwen, …

Gesprek /
oefening

We verdelen ouders over kleinere
groepjes die reageren op volgende
vragen.
Wat doen jouw kinderen in de vrije tijd?
Wat leren ze volgens jou hierbij?
Wat kan je kind nog allemaal doen in de
wijk?
We koppelen terug naar de grote groep
en trekken conclusies.
Vervolgens geven we een kijk op het
aanbod voor kinderen in de wijk. We
leggen de A-Kaart en de werking van de
vrijetijdsbemiddelaar uit. Het Antwerpse
team vrije tijd begeleidt mensen die op
zoek zijn naar een vrijetijdsbesteding maar
niet goed weten hoe daaraan te beginnen.
Men geeft advies en leidt toe naar gepaste
cultuur-, sport en jeugdwerkactiviteiten.

Het is belangrijk dat ouders voor hun kinderen een
gezonde balans opzoeken tussen school (en leren)
en vrije tijd (en spelenderwijs leren). We stellen vast
dat ouders hun kinderen een goede vrijetijdsinvulling toewensen maar niet altijd zicht hebben op het
aanbod, de mogelijkheden en de ondersteuning.
Doelen
Ouders krijgen de kans om over hun kinderen te
vertellen in een veilige omgeving.
Ouders delen hun ervaringen over het regelen van
vrije tijd voor hun kinderen.
Ouders komen tot het inzicht dat hun kind tijdens
het spelen in de vrije tijd veel kan leren.

Verwelkoming met een informeel gesprek.
Opvolging van de vorige sessie: wie heeft
een actie opgevolgd? Een tip toegepast?
Hoe is dat verlopen?

40 min
Voorzie:
afbeeldingen
van hobby’s
en vrijetijdsactiviteiten.
Maak een
overzicht van
het aanbod
in de wijk.

Afronding
10 min

Welk thema bespreken we de volgende
keer?
Is een thema tijdens deze sessie naar
boven gekomen?
We grijpen eventueel terug naar de
foto’s en resultaten van de eerste sessie.
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EXTRA’s bij Vrije tijd
Is deze sessie te hoogdrempelig? Komen er geen
vragen uit de groep?
Het vrijetijdspel van de Schoolbrug vzw biedt
meerdere stellingen en bijvragen om het gesprek
over vrije tijd op gang te trekken: deschoolbrug.be/
product/vrije-tijdsspel.
De Schoolbrug: schoolopbouwwerk dat ouders,
leerlingen en schoolteams verbindt in functie van een
succesvolle schoolloopbaan van elk kind.

Hulpvragen en -thema’s
Samen spelen
Speelt je kind vaak alleen of net niet?
Wat leren kinderen als ze samenspelen?
Spelregels respecteren, verschillen van mening, tot
overeenkomsten komen, sociaal vaardig worden,
respect betonen, …
Buiten spelen
Speelt je kind ook buiten? Wat heeft de leeftijd
van je kind daarmee te maken? Wat heeft het
karakter van je kind ermee te maken?
Heb je een vertrouwensband met je kind? Hoe
zie jij andere ouders met buiten spelen omgaan?
Wat is de rol van de media hierin? In hoeverre
speelt hier de cultuur van je gemeenschap? En van
andere gemeenschappen?
Speelde jij vroeger buiten?
Thuis spelen
Speelt je kind thuis samen met andere kinderen:
broers, zussen, vriendjes, ...?
Speel jij soms mee?
Is er te weinig tijd om samen dingen te doen?
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6 ICT-gebruik

Voorbereiding
Warm
onthaal
15 min
Voorzie:
koffie en thee

Opwarmer
15 min

Als ouder word je regelmatig geconfronteerd met
verwachte digitale kennis. Denk aan meldjeaan.be,
apps voor huiswerk en e-mailverkeer. Niet enkel een
tekort aan digitale geletterdheid kan spelen, ook het
niet goed beheersen van het Nederlands maakt het
moeilijk om deze digitale wegen te verkennen.
We verkennen verschillende vormen van contact
met de school opnemen. In een speelse opdracht
bezoeken we de website van de school.
De vrijwilligers hoeven geen expert te zijn. Wel zijn
ze bereid om samen met de ouders te verkennen en
te zoeken. Zo leert iedereen om zich comfortabel te
voelen. We stellen ons positief op en werken met
kleine stapjes. We blijven geduldig ouders aanmoedigen en nemen niet te snel oplossingen zelf in
handen.

Wat is je topmoment tijdens Schoolbabbel? Wat is voor jou de beste tip
geweest tot nu toe?
De begeleider beschrijft zelf ook enkele
tips en een tof moment uit een voorgaande bijeenkomst.

Info / kader Vandaag praten we over de verschillende
5 min

Gesprek
20 min
Voorzie:
foto’s en
tekeningen

manieren hoe we contact kunnen leggen
met de school. Hiervoor gebruiken we
onze gsm. Wees gerust: we gaan het
allemaal samen uitzoeken.

Verdeel in groepjes van 2 vrijwilligers en 2
ouders. De groepjes reageren op vragen.
Op welke manier leg je contact met de
school: aan de schoolpoort, tijdens een
oudercontact, … ?
Welke andere manieren zijn er om
contact te leggen? Waarom zou je die wel
of niet gebruiken?
We geven informatie over wie wie is in
een school: de leerkracht, de zorgjuf, de
directeur, ….
Met wie heb jij contact?
Hoe helpt die persoon jouw kind
vooruit?

Bij ouders die weinig drempels ervaren kan de
zoektocht sneller gaan. Zij kunnen zelfstandiger te
werk gaan en sneller overgaan naar de hulpvragen.
Voor analfabeten is deze oefening bijzonder moeilijk.
Als de drempel te hoog is, kan je hen ook laten
meekijken bij een andere ouder. Spendeer vooral
aandacht aan afbeeldingen, tekens en iconen en wat
deze betekenen. Ook met hen kan je dieper ingaan op
de hulpvragen. Bijvoorbeeld welke afspraken maken zij
thuis in verband met schermtijd?
Doelen
Ouders krijgen de kans om over hun kinderen te
vertellen in een veilige omgeving.
Ouders hebben een beter zicht op het schoolsysteem: wie is wie, waar kan ik informatie vinden, hoe
kan ik contact opnemen met de school?
Ouders hebben geëxperimenteerd met hun smartphone en kunnen basisinformatie over de school
opzoeken.

Verwelkoming met een informeel gesprek.
Opvolging van de vorige sessie: wie heeft
een actie opgevolgd? Een tip toegepast?
Hoe is dat verlopen?

We geven aan dat je met je smartphone
ook contact kan leggen.
Gebruik jij je gsm veel? Waarvoor?
Gebruiken je kinderen een gsm?

Oefening
30 min

Dezelfde groepjes werken verder, tijdens
het oefenen 1 op 1, de 2 duo’s helpen
mekaar verder waar nodig.
Stap 1: zoek het juiste wifinetwerk en
maak verbinding.
Stap 2: zoek de website van je school.
Bezoek je deze website soms? Waarom
wel of waarom niet?
Stap 3: zoek de juf of meester van een
van je kinderen op de website.
Zie je de juf of meester ’s ochtends of ’s
avonds?
Kan je hem of haar makkelijk vragen
stellen?
Welke vragen stel je soms?
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Stap 4: zoek het telefoonnummer van de
school.
Bel jij soms naar de school? Waarom
wel of waarom niet?
Stap 5: zoek het e-mailadres van de
school.
Heb jij een e-mailadres?
Heb je al eens met de school gemaild?
Waarom wel of waarom niet?
Verzendt de school je soms e-mails?
Gebruikt de school een andere manier
om digitaal berichten te versturen?
Bijvoorbeeld via de app GIMME
http://welcome.gimme.eu
Stap 6: zoek het fotoalbum van de school
(als die dat heeft).
Zoek een leuke foto van een activiteit.

Afronding
10 min

Welk thema bespreken we de volgende
keer?
Is een thema tijdens deze sessie naar
boven gekomen?
We grijpen eventueel terug naar de
foto’s en resultaten van de eerste sessie.

EXTRA’s bij ICT-gebruik
Is deze sessie te hoogdrempelig? Komen er geen
vragen uit de groep?
‘Spring mee!’ heeft een didactische ‘tabletkoffer’
ontwikkeld. De koffer is gericht naar de kleuterschool, maar je kan ook met ouders van het basisen secundair onderwijs stap na stap digitale kennis
opbouwen. De koffer bevat ook stellingen die
afspraken rond schermtijd bespreekbaar maken.
Schermtijd is de hoeveelheid tijd dat iemand bezig
is met mediabeeldschermen, zoals televisie, tablet,
laptop, smartphone, … (www.vormingplusantwerpen.
be/themas/opgroeien-en-opvoeden/214/koffers-voorgroepsgesprek-met-ouders-van-kleuters/50).
Spring mee! bevordert de ouderbetrokkenheid in
het kleuteronderwijs en loopt van 2015 tot 2020 in
opdracht van de stad Antwerpen.
Hulpvragen en -thema’s
Jouw ICT-gebruik
Gebruik jij een computer? Gebruik je internet?
Waarvoor? Ontspanning, administratie, informatie zoeken, … ?
ICT-gebruik samen met je kind
Ga jij met je kind samen weleens online?
Waarom wel of waarom niet?
Welke websites gebruik je samen met je kind?
Schermtijd
Welke afspraken zijn er thuis voor schermtijden?
Welke tips werken goed?

meldjeaan.be: digitaal aanmelden en
registreren vóór de inschrijving van
kinderen in een Antwerpse school.
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Google Maps
Gebruik je Google Maps?
Zoek op Google Maps naar de school.
Wat is de afstand van je huis naar de school?
Hoe ga jij naar school?
E-mailen
We oefenen het mailen.
De ouders versturen een e-mail aan vrijwilligers
of begeleider.

bijlage

Themafoto’s

ICT-gebruik

meertaligheid

by Santi Vedrí on Unsplash

by Mary Pahlke on Pixabay

huiswerk

by Khamkhor on Pixabay

by Gerd Altmann on Pixabay

agenda
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by Senior Airman Tabatha Zarrella
Released on Wikimedia

pesten

spelen is leren
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by Ben Mullins on Unsplash

by Design_Miss_C on Pixabay

by Cade Martin on Pixnio

by jnylee on Pixabay

aanwezigheid op school / veiligheid op straat
oudercontact

schoolwoordenschat / schoolsysteem

by UzbekIL on Pixabay

voorlezen
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Meer info
Zin om iets gelijkaardigs op te zetten,
met of zonder ons?
Vormingplus regio Antwerpen
e-mail info@vormingplusantwerpen.be
tel. 03 230 33 03
www.vormingplusantwerpen.be
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