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TOOLKIT: TIJD VOOR GELETTERDHEID

Wat we willen?

1.  Aanspreekpunt: Onze school heeft een aanspreekpunt waar ouders 
en leden van het schoolteam terechtkunnen met hun vragen over 
laaggeletterdheid. Het punt helpt ook met problemen.  
(Dit aanspreekpunt is gekend.)

2.  Werkgroep geletterdheid: Onze school heeft een werkgroep 
geletterdheid om een beleid rond laaggeletterdheid bij ouders uit te 
werken, en om afspraken op te volgen en te evalueren.

3.  Visie laaggeletterdheid: Onze school heeft een brede visie over het 
belang van werken aan laaggeletterdheid bij ouders. Deze vormt de 
basis voor een beleid. Het hele schoolteam en ouders zijn hiervan op 
de hoogte.

4.  Doelgroep: Onze school komt te weten welke ouders laaggeletterd 
zijn en tegen welke problemen zij in de school aanlopen.

5.  Afspraken: Onze school heeft duidelijke afspraken over welke acties 
ze onderneemt op het vlak van geletterdheid. Heel het schoolteam 
is hiervan op de hoogte.

6.  Afspraken: Onze school heeft duidelijke afspraken over wat het 
team kan doen als er een (communicatie)probleem is. Heel het 
schoolteam is hiervan op de hoogte.

7.  Afspraken: Onze school heeft duidelijke afspraken over hoe het 
team laaggeletterde ouders verder helpt (er is een plan van aanpak). 
Heel het schoolteam is hiervan op de hoogte.

8.  Evaluatie: Onze school evalueert haar visie, beleid 
en haar aanpak van problemen in verband met 
laaggeletterdheid. Bijvoorbeeld door bij een diverse 
groep ouders af te toetsen in welke mate zij de 
brieven en facturen begrijpen.
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Wat kan je doen als hulpverlener:  
hoe help je ouders verder

Een ouder komt naar je toe en wil graag werken aan 
zijn geletterdheid. Wat doe je? In dit document vind 
je enkele handvatten.

Bekijk de handvatten op de website van Expoo >

Herkenningswijzer

Hoe weet je of een ouder laaggeletterd is?  
Welke signalen kan ik opvangen?
In deze herkenningswijzer helpen we je verder.

Bekijk de herkenningswijzer >

Iedereen mee met het ABC?  
Geletterdheidsondersteuning 
voor ouders

Met de gids ‘Iedereen mee met het ABC?’  wil GO! 
ouders scholen en ouderwerkingen informeren en 
inspireren om ook de laaggeletterde ouders volop te 
laten participeren aan het schoolse leven.

Neem een kijkje op de website van GO! ouders >

HERKENNINGSWIJZER

http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Een%20ouder%20wil%20graag%20werken%20aan%20zijn%20of%20haar%20basisvaardihgheden%20%281%29.pdf
http://ikbenmee.be/wp-content/uploads/2019/08/Herkenningswijzer-2019.pdf
http://www.go-ouders.be/iedereen-mee-met-het-abc-geletterdheidsondersteuning-voor-ouders
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Stappenplan: aanpak 
laaggeletterdheid bij ouders

In deze Nederlandse publicatie werk je via vijf stappen aan 
een gedragen beleid over geletterdheid bij ouders.

 › Stap 1: Strategie ontwikkelen
 › Stap 2: Bewustwording creëren
 › Stap 3: Signaleren en doorpakken
 › Stap 4: Communicatie aanpakken
 › Stap 5: Borgen in beleid

Neem een kijkje op de website van lezenenschrijven.nl >

Bouwblokken voor een duurzaam 
e-inclusiebeleid:

Hoe zorg je ervoor dat elke ouder mee kan met je online 
communicatie en ondersteuning? Mediawijs heeft zeven 
bouwblokken ontwikkeld om aan een goed en gedragen 
e-inclusiebeleid te werken. 

 › Partnerschappen
 › Ondersteuningsnetwerken
 › Brede visie
 › Basisreflex
 › Onderzoek
 › Kwaliteitsvolle toegang
 › Basiscompetenties

Ontdek de bouwblokken op de website van e-inclusie >

Wil je aan de slag met deze  
bouwblokken?

Samen met heel je schoolteam een e-inclusiebeleid maken. 

Ga aan de slag met de bouwblokken op  
de website van e-inclusie > 

https://www.lezenenschrijven.nl/uploads/editor/LenS_Stappenplan_ouders_WEB.pdf
https://e-inclusie.be/dossiers/bouwblokken-duurzaam-e-inclusiebeleid
https://e-inclusie.mediawijs.be/dossiers/slag-bouwblokken
https://e-inclusie.mediawijs.be/dossiers/slag-bouwblokken
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Mediawijsheid testen bij 
anderstaligen
 
In het project Migrant Liter@cies gaat Mediawijs op 
zoek naar de beste praktijken om een taal te leren 
met ICT en (sociale) media. Dat gebeurt samen met 
acht partners uit zeven landen. De focus ligt op 
praktijken die zich richten op volwassen nieuwkomers.

Lees meer over het testen van mediawijsheid bij 
anderstaligen op de website e-inclusie >

Doe de test! Bekijk wat voor profielen er in je team 
zitten en maak gebruik van de sterktes die er al zijn.

Doe de test op de website van Mediawijs >

Evaluatie met Rubic

Deze methode is gebaseerd op de RUBIC-methode 
die vaak in het onderwijs gebruikt
wordt. Deze methode is even aanpasbaar als 
eenvoudig, waardoor ze zich heel goed
leent naar de vaak zeer eigen en specifieke contexten 
waarin verschillende scholen en
schoolteams opereren.

Download de ‘evaluatietool schoolbeleid’ >

EVALUATIETOOL

https://e-inclusie.be/dossiers/dossier-mediawijs-competentiemodel/mediawijsheidscompetenties-testen-anderstaligen
https://e-inclusie.be/dossiers/dossier-mediawijs-competentiemodel/mediawijsheidscompetenties-testen-anderstaligen
https://mediawijs.be/tools/10-mediaprofielen
https://drive.google.com/open?id=0Byr8aZE0uJEjOVJxSXA3TnNfb01tUFJmdWtwc2xsX09BRFFn
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TOOLKIT: TIJD VOOR GELETTERDHEID

Wat weten we?

9. Kennis van het schoolteam: het hele schoolteam kent de 
gevolgen van laaggeletterdheid voor het leven van ouders en 
voor de werking van de school.

10. Kennis van het schoolteam: het hele schoolteam weet wat 
geletterdheid is.

11. Herkenning: iedereen in het schoolteam weet hoe je 
laaggeletterdheid kan herkennen en vangt signalen op van ouders 
die moeilijk meekunnen.

12.  Vorming: medewerkers kunnen kennis uitwisselen (door bv. 
bijeenkomsten of een online ruimte) over het signaleren en 
bespreken van laaggeletterdheid en het versterken van ouders.

13. Vorming: Onze school moedigt vormingen aan rond 
laaggeletterdheid, voor alle medewerkers.

14. Achtergrondinformatie: Onze school heeft een pakket met 
kwalitatieve teksten over laaggeletterdheid in de vorm van 
achtergrondinfo, tips, een herkenningswijzer, ...
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Wat is geletterdheid?

Wat is geletterdheid? Welke gevolgen heeft het op 
het leven van ouders? Hier lees je antwoorden op 
deze vragen.

Lees meer over wat geletterdheid betekent op de 
website van Expoo > 

Infographic: cijfers over 
geletterdheid

Alle cijfers over laaggeletterde ouders op een rijtje. 
Hoeveel procent van de ouders hebben moeite met 
lezen, schrijven, rekenen en/of de computer? Je vindt 
het antwoord hier.

Ontdek de infographic op de website van Expoo >

Herkenningswijzer
Hoe weet je of een ouder laaggeletterd is? Welke 
signalen kan je opvangen?
Deze herkenningswijzer helpt je verder.

Download de herkenningswijzer >

WAT IS DAT?

HERKENNINGSWIJZER

http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Geletterdheid%20wat%20is%20dat.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Geletterdheid%20wat%20is%20dat.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/WVDG_INFOGRAPIC_0.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Herkenningswijzer%20WVDG.pdf
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Ouders aan het woord

Ouders vertellen zelf over
hoe het is om laaggeletterd te zijn, 
welke impact dit heeft op hun leven en,
wat er is veranderd sinds ze les volgen

Lees enkele citaten op de website van Expoo > 

Lees het verhaal van Karima op de website van Expoo >

Lees het verhaal van Nancy op de website van Expoo >

Lees het verhaal van Sabah op de website van Expoo >

Nog meer lezen? 
Neem dan een kijkje op de website van Expoo >

Achtergrondinformatie over 
geletterdheid en ouders

Wil je nog meer weten over:
 › wat geletterheid is
 › hoeveel mensen laaggeletterd zijn 
 › wat de wetenschap hier allemaal over zegt?

Neem dan een kijkje in het documentatiecentrum van  
expoo over geletterdheid: 

Lees de achtergrondinfo op de website van Expoo >

http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Quotes%20Infographic.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Getuigenis%20Karima.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Getuigenis%20Nancy.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Getuigenis%20Sabbah.pdf
http://expoo.be/getuigenissen-van-de-ouders
http://expoo.be/documentatiecentrum?f%5B0%5D=pas_13%3A1&search=geletterdheid
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Ouderbetrokkenheid is meer dan 
een oudercontact - Wat kan je 
doen als school?

“Scholen proberen – terecht – veel ouders op het ou-
dercontact te krijgen. Maar hoe ze ouders thuis extra 
kunnen betrekken bij onderwijs, dat vinden ze moeilij-
ker. Nochtans heeft thuisbetrokkenheid een grote en 
positieve impact.” Pedagoog Hans Van Crombrugge 
en onderzoekster Evelyn Morreel vertellen hoe en 
waarom.

Lees meer over ouderbetrokkenheid  
op de website van Klass >

Anders kijken naar ouders in 
kansarmoede

Bijna één op de vijf kinderen jonger dan 18 jaar in 
België leeft in een gezin met een inkomen onder 
de ‘armoederisicodrempel’. Hoe kan een school 
kinderarmoede aanpakken? “Het begint met de bril 
waardoor je kijkt naar kansarme ouders”, zeggen ze 
bij basisschool De Boomgaard in Hasselt.

Lees meer over kansarmoede  
op de website van Klasse >

Wat is e-inclusie?

E-watte?! E-inclusie een moeilijk woord, maar wat 
betekent het nu juist? En waarom is het nodig om hier 
als school aandacht voor te hebben? Je leest het hier:

Ontdek de bouwblokken e-inclusie op 
www.e-inclusie.be >

Hoe zorg je ervoor dat elke ouder mee kan met je online 
communicatie en ondersteuning? Mediawijs heeft 7 
bouwblokken ontwikkeld om aan een goed en gedragen 
e-inclusiebeleid te werken. Lees er meer over op:

Ontdek de bouwblokken e-inclusie op  
www.e-inclusie.be >

https://www.klasse.be/78264/ouderbetrokkenheid-is-meer-dan-oudercontact/
https://www.klasse.be/78264/ouderbetrokkenheid-is-meer-dan-oudercontact/
https://www.klasse.be/39329/anders-kijken-naar-kansarme-ouders/
https://www.klasse.be/39329/anders-kijken-naar-kansarme-ouders/
https://e-inclusie.mediawijs.be/dossiers/e-inclusie-wat-en-waarom
https://e-inclusie.mediawijs.be/dossiers/e-inclusie-wat-en-waarom
https://e-inclusie.mediawijs.be/dossiers/bouwblokken-e-inclusie
https://e-inclusie.mediawijs.be/dossiers/bouwblokken-e-inclusie
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Dicht de digitale kloof op school

Klasfoto’s bestellen of een oudercontact boeken: steeds 
meer scholen doen het online. Hoe voorkom je dat de 
digitale kloof tussen kansrijke en kansarme leerlingen 
(en hun ouders) vergroot? “Ga in direct overleg met de 
kansarmen zelf”, zegt Frederic Vanhauwaert, algemeen 
coördinator van het Netwerk tegen Armoede. 

Lees meer hierover op de website van Klasse >

Voorlezen aan meertalige 
kinderen

Omgaan met meertalige kinderen vormt voor veel 
scholen een hele uitdaging. Maar ook hun ouders 
worstelen vaak met veel vragen. In welke taal voed ik 
mijn kind op: mijn moedertaal of het Nederlands? In 
welke taal lees ik boekjes voor? 

Lees meer hierover op de website van MediaNest >

Lees hier de achtergrondinfo >

Mediagroeilijn

Televisie, tablets, games en sociale media … Media 
zijn overal. Ook in het leven van kinderen. Van kleins af 
aan genieten kinderen van de leuke kanten van media. 
Naarmate ze opgroeien, kunnen en willen ze meer en 
veranderen ook de risico’s.

Ontdek de mediagroeilijn op de website van  
MediaNes >

https://www.klasse.be/83134/dicht-digitale-kloof-school/
https://www.medianest.be/voorlezen-aan-anderstalige-kinderen-altijd-het-nederlands
http://www.wvearlychildhood.org/resources/C-13_Handout_1.pdf
https://www.medianest.be/mediagroeilijn
https://www.medianest.be/mediagroeilijn
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Infosessie over geletterdheid

 › Wat is laaggeletterdheid?
 › Wat zijn de gevolgen? => ouderbetrokkenheid
 › Hoe kan ik laaggeletterdheid herkennen?

Neem contact op met een Centrum voor Basiseducatie 
in je buurt. Je vindt de contactgegevens op:

www.basiseducatie.be >

Workshop klare taal

Professionaliseer je schoolteam in het gebruik van 
duidelijke en toegankelijke communicatie!
Volg een training in duidelijk taal door Wablieft.
 
Wij komen naar je toe
Wablieft werkt graag een praktische training uit,  
volledig op maat van jouw organisatie.

Neem voor meer informatie een kijkje op de  
website van wablieft >

Offerte
Vraag je offerte via tekstadvies@wablieft.be. 

Wablieft screent of herschrijft je 
tekst

Brieven, reglementen, brochures, webteksten...  
Je kan wablieft contacteren en zij screenen of  
herschrijven al je teksten.

Neem voor meer informatie een kijkje op de  
website van wablieft >

Offerte
Overtuigd? Vraag nu een offerte. 
Stuur een mail naar tekstadvies@wablieft.be.

http://www.basiseducatie.be
http://www.wablieft.be/tekstadvies/trainen-en-coachen
http://www.wablieft.be/tekstadvies/trainen-en-coachen
http://www.wablieft.be/tekstadvies/herschrijven-en-screenen
http://www.wablieft.be/tekstadvies/herschrijven-en-screenen
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Coaching van eigen 
laaggeletterd personeel: 
Vorming Mediacoach

Wat is de Mediacoach-opleiding?
Een mediacoach integreert mediawijsheid en digita-
le geletterdheid in de eigen organisatie of werking. 
Hij of zij doet dit op een coachende manier met 
zijn of haar team van collega’s en medewerkers. De 
mediacoach is daarbij voor collega’s een inhoudelijk 
aanspreekpunt en inspireert hen in hoe ze op een 
mediawijze en pedagogische manier met het publiek 
aan de slag kunnen.

Schrijf een medewerker van je school in op de  
website van mediacoach >

https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediacoach/schrijf-je-mediacoach-2019-2020
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-mediacoach/schrijf-je-mediacoach-2019-2020
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TOOLKIT: TIJD VOOR GELETTERDHEID

Wat doen we?

15.  Heldere en toegankelijke communicatie: Onze school zorgt 
ervoor dat alle communicatie (mondeling, schriftelijk en online) 
helder, eenvoudig en toegankelijk is voor iedereen. Bijvoorbeeld: 
het schoolteam kent en gebruikt schrijf- en spreektips in de 
schoolcommunicatie.

16. Ouderwerking: Onze school gaat met ouders in dialoog en 
betrekt hen bij het uitwerken, invoeren en evalueren van acties 
rond laaggeletterdheid. Geletterdheid is een vast agendapunt in 
overleg met de ouderwerking.

17.  Participatie laaggeletterde ouders: Onze school betrekt 
laaggeletterde ouders bij school- en beleidskeuzes. Onze school 
versterkt een positieve omgang tussen alle ouders.

18.  Infomomenten voor ouders: Onze school organiseert 
infomomenten om laaggeletterde ouders te versterken. 
Bijvoorbeeld over het gebruik van de digitale schoolomgeving, 
het invullen van schoolbrieven en het ontcijferen van facturen.

19.  Partnerschappen: Onze school werkt samen met externe partners 
zoals Centra voor Basiseducatie, Vormingplus, vertaaldiensten en 
andere scholen om laaggeletterde ouders te ondersteunen en 
verder te helpen.

20.  Hulp bieden / Doorverwijzing. Onze school zorgt ervoor 
dat laaggeletterde ouders hulp aangeboden krijgen om hun 
geletterdheid en sociale weerbaarheid te versterken. Ouders 
worden correct doorverwezen als ze verder willen leren.

21.  Vorming: Onze school organiseert zelf vormingen voor 
laaggeletterde ouders.
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Wablieft-schrijftips voor 
communicatie met ouders

Vijf tips:
 › Zet de belangrijkste info eerst.
 › Maak lijstjes met opsommingstekens.
 › Schrijf korte zinnen.
 › Gebruik alledaagse woorden.
 › Gebruik niet te veel beeldspraak of vaste 

uitdrukkingen.

Lees de tips op de website van Expoo >

Voorbeelden van schoolcommunicatie: 
Duidelijke en toegankelijke schoolcommunicatie: hoe 
ziet die eruit?
Hierbij vinden jullie twee voorbeelden van hoe 
schoolteksten vaak geschreven worden en hoe het 
beter kan.

Download de goede voorbeelden  
van schoolcommunicatie >

Duidelijk Nederlands op school - Huis van het  
Nederlands Brussel
Deze gids bestaat uit 7 thema’s met tips om in 
Duidelijk Nederlands te communiceren. Ze bevat 
ook een lijst met veel gebruikte schoolwoordenschat 
vertaald naar het Frans en Engels. De 7 thema’s 
zijn: bezoek aan de school, inschrijvingsgesprek, 
infomoment, schoolpoortgesprek, algemene 
communicatie met ouders, oudercontact, conflict- of 
slechtnieuwsgesprek.

Lees de Gids op de website van het Huis van het 
Nederlands Brussel >

10 gouden spreektips

10 tips om je mondelinge communicatie met ouders 
te vereenvoudigen. Volg deze tips en zorg ervoor dat 
nog meer ouders weten wat je bedoelt.

Ontdek de spreektips op de website van Expoo >

SCHRIJFTIPS

http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/Vijf%20schrijftips.pdf
https://drive.google.com/open?id=1XoG5Ggwrz8liftbDB2UE2NcU1ZtKHUGO
https://drive.google.com/open?id=1XoG5Ggwrz8liftbDB2UE2NcU1ZtKHUGO
https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/duidelijk-nederlands-basis-online.pdf
https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/duidelijk-nederlands-basis-online.pdf
http://expoo.be/sites/default/files/atoms/files/10-tips%20voor%20spreken%20met%20anderstaligen.pdf
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Pictogrammen voor school 
en ouders

Pictogrammen maken je boodschap extra 
duidelijk. Veel leraren gebruiken ze in de 
klas, maar ook voor communicatie met 
ouders zijn ze perfect bruikbaar. Down-
load een meertalig woordenboekje en 25 
basispictogrammen. En check de voor- en 
nadelen van beeldcommunicatie.

Ontdek de pictogrammen op de website 
van Klasse >

Briefwisseling tussen 
school en ouders 
verbeteren: 10 tips

Bereikt je boodschap op papier de 
ouder(s) niet? Krijg je nauwelijks reactie? 
Met deze concrete en haalbare tips kan je 
efficiënter de aandacht van (een) ouder(s) 
krijgen.

Ontdek de tips op de website  
van Klasse >

Wat is Smartschool? Wat is 
Bingel? Wat is Kweetet?

Heel veel communicatie met ouders gebeurt 
online. Via Smartschool of Bingel worden er 
agenda’s en toetsen gedeeld, oudercontacten 
aangekondigd en uitstappen gepland. Maar 
voor heel wat ouders is deze digitale wereld 
één groot raadsel. 

Uitleg voor ouders over Smartschool, 
Bingel en Kweetet:
https://www.medianest.be/index.php/
wat-smartschool 
https://www.medianest.be/index.php/
wat-bingel
https://www.medianest.be/index.php/
wat-kweetet

Een zorggesprek met een 
anderstalige ouder, hoe 
pak je dat aan?

“Het was wel moeilijk. Ik wilde uit schaam-
te niet veel praten”, zegt mama Azouzia. 
“Soms zei ik ook ‘ja’ als ik het niet zo goed 
begrepen had.” Haar zoon Idres heeft 
leesproblemen. Hoe doe je een goed 
zorggesprek als ouders weinig Nederlands 
spreken? Het Huis van het Nederlands in 
Antwerpen geeft tips.

Ontdek de tips op de website  
van Klasse >

Samenwerken met 
een Centrum voor 
Basiseducatie

Je kan als school een samenwerking opzetten 
met een Centrum voor Basiseducatie (CBE) 
in de buurt. Terwijl jij leerlingen laat groeien, 
versterkt het CBE de ouders.

Op zoek naar een CBE bij jou in de buurt? 
https://www.basiseducatie.be/centra

Zie ook verder “Inspirerend voorbeeld: 
Mijn kind gaat naar school. Ik ook!”

10 tips om ouders sterker 
te betrekken op school

Hoe betrek je mama’s en papa’s (nog) 
beter bij je school? Laat je inspireren door 
deze 10 haalbare praktijkvoorbeelden.

Ontdek de 10 tips op de website  
van Klasse >

https://www.klasse.be/33492/pictogrammen-voor-school-en-ouders/
https://www.klasse.be/33492/pictogrammen-voor-school-en-ouders/
https://www.klasse.be/53537/brief-ouders-10-concrete-ideeen/
https://www.klasse.be/53537/brief-ouders-10-concrete-ideeen/
https://www.klasse.be/10271/hoe-zorggesprek-anderstalige-ouders/
https://www.klasse.be/10271/hoe-zorggesprek-anderstalige-ouders/
https://www.klasse.be/6495/10-concrete-acties-om-ouders-op-school-bereiken/
https://www.klasse.be/6495/10-concrete-acties-om-ouders-op-school-bereiken/
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Doe je mee aan ‘De Schaal van M’? 
Betrek ook de ouders!

Doet je school mee aan ‘de schaal van M’? Vergeet 
niet om ook de ouders hiervoor enthousiast te maken!
Ga samen met leerlingen én ouders aan de slag 
met de ‘thuisopdrachten’. Zo versterk je de digitale 
vaardigheden van leerling en ouder én werk je aan de 
ouderbetrokkenheid. Drie vliegen in één klap!

Schrijf het 5e en 6e leerjaar van jouw school in 
voor De Schaal van M!

Ouderprikkels - visuele prikkels 
voor ouders

‘Ouderprikkels’. Zo heet het wapen dat de 
Gemeentelijke Basisschool De Knipoog in Sint-Jans-
Molenbeek inzet voor meer betrokken ouders, op 
school maar ook thuis. Met die prikkels brengen 
leraren schoolthema’s in de woonkamers.

Lees meer over ‘Ouderprikkels’ op de website  
van Klasse >

6 apps om de communicatie te 
ondersteunen

Bepaalde apps kunnen dienen als vorm van onder-
steunende communicatie. Je kind kan deze apps ge-
bruiken om zichzelf uit te drukken of om taal beter te 
begrijpen. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom 
een kind of jongere moeite heeft met communicatie. 
Er kunnen motorische en/of cognitieve problemen 
zijn. Als je taal visueel maakt, kan dat helpen om 
woorden te vinden, te begrijpen en om jezelf uit te 
drukken.
 
Lees meer hierover op de website van MediaNest >

https://mediawijs.be/tools/wedstrijd-schaal-m-volg-hem-nu
https://mediawijs.be/tools/wedstrijd-schaal-m-volg-hem-nu
https://www.klasse.be/78183/4-visuele-prikkels-die-ouders-bij-school-betrekken/
https://www.klasse.be/78183/4-visuele-prikkels-die-ouders-bij-school-betrekken/
https://www.medianest.be/index.php/6-apps-om-de-communicatie-te-ondersteunen
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6 apps om de taalvaardigheid van 
je kind te stimuleren

Educatieve apps kunnen de taalvaardigheid van kinde-
ren stimuleren. Deze apps helpen kinderen met het le-
ren schrijven, lezen en spreken. De apps zijn interactief 
en geven feedback aan de kinderen. Ze zien eruit als 
een game, wat ze aantrekkelijk maakt voor kinderen. 
Het tempo ligt wel veel lager dan in een echte game 
en de taal is veel rijker. Daardoor hebben kinderen 
niet het gevoel dat ze een inspannende leesoefening 
uitvoeren.

Lees meer hierover op de website van MediaNest >

Lesmateriaal over digitale 
vaardigheden

Hoe kan je laaggeletterde ouders versterken in 
hun digitale vaardigheden? Welke tips kan je hen 
meegeven om hun kinderen (digitaal) geletterd te 
maken? Neem een kijkje op deze websites:

Verken het lesmateriaal om ouders digitaal  
vaardiger te maken >

Ontdek de voordelen van digitaal (voor)lezen op 
de website van MediaNest >

Lees over de voordelen van voorlezen in de eigen 
(moeder)taal op de website van MediaNest >

Ontdek wat je kan doen als je kind niet graag leest 
op de website van MediaNest >

https://www.medianest.be/index.php/6-apps-die-de-taalvaardigheid-van-je-kind-stimuleren
https://lesmateriaal-einclusie.mediawijs.be/
https://lesmateriaal-einclusie.mediawijs.be/
https://www.medianest.be/wat-digitaal-voorlezen
https://www.medianest.be/wat-digitaal-voorlezen
https://www.medianest.be/index.php/voorlezen-aan-anderstalige-kinderen-altijd-het-nederlands
https://www.medianest.be/index.php/voorlezen-aan-anderstalige-kinderen-altijd-het-nederlands
https://www.medianest.be/index.php/mijn-kind-leest-niet-graag-wat-kan-ik-doen
https://www.medianest.be/index.php/mijn-kind-leest-niet-graag-wat-kan-ik-doen
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Ondersteuning van de  
ouderkoepelverenigingen

De ouderkoepelverenigingen ondersteunen scholen 
en ouderverenigingen om ouders te betrekken. Je 
kan op hen een beroep doen om ook kwetsbare ou-
ders aan boord te krijgen. Ze maken tools en geven 
vormingen om jou verder te helpen!

KOOGO
https://www.koogo.be/aan-de-slag 
https://www.koogo.be/vormingen
VCOV
https://www.vcov.be/aanbod
GO! Ouders
http://www.go-ouders.be/materialen 
http://www.go-ouders.be/vormingen

Ouderbetrokkenheid van laaggeletterde ouders verhogen

Tijdens hun bezoeken in scholen, stelden de ouderkoepelverenigingen vast dat de laaggeletterde en/
of anderstalige ouders minder bereikt worden. Het is niet altijd eenvoudig om alle ouders te betrekken, 
zowel bij de schoolwerking als bij het vrijwilligerswerk in en rond de school. Nochtans hebben meer 
betrokken ouders heel wat voordelen voor iedereen. De ouderwerking en school horen de stem van 
alle ouders. Dit is nodig opdat zij echt zouden participeren. Het is ook nodig om met ieders wensen, 
noden en bezorgdheden rekening te kunnen houden wanneer de school een gedragen beleid wil 
uitbouwen. Betrokken ouders voelen zich welkom op school, durven sneller vragen te stellen aan de 
school, en kunnen zo actiever bijdragen aan de schoolloopbaan van hun kind(eren). 

Bekijk de hele map en alle tools en tips om laaggeletterde ouders beter te betrekken:

Download ‘Oefenkans’ op de website van VCOV >
Ontdek ‘Oefenkans’ op de website van Koogo >
Ontdek ‘Oefenkans’ op de website van het GO! >

Vind tips, tools en uitgewerkte methodieken over:
BRAINSTORMEN 
 – Thema’s bepalen voor straffe 
koffiemomenten 
BUTTONS  
– Babbelen met babelutten 
BUURTWANDELING 
FRIGOFICHE 
KENNISMAKEN  
– In verschillende talen 
KENNISMAKEN  
– Met bingokaarten 
KOFFIEMOMENT 
MOEDERGROEP 

OPENKLASDAG 
OUDERCONTACT 
OUDERLOKAAL 
PICTOGRAMMEN 
POORTOUDERS 
REPAIR CAFE 
SCHRIJVEN – 
 Schriftelijke communicatie 
TWEEDEHANDSBEURS 
WERELDKAART
KENNISMAKEN  
– Wie spreekt de waarheid? 

KENNISMAKEN  
– Met voorwerpen 
STRAFFE KOFFIE 
– Lezen en voorlezen 
STRAFFE KOFFIE 
 – Meertaligheid 
STRAFFE KOFFIE 
 – Spelen en leren 
VERGADEREN 
WORKSHOPS
PARTICIPATIEHUIS
OUDERAVOND

https://www.vcov.be/storage/info/Aanbod/283_1548688432.pdf
https://www.koogo.be/projecten/inspiratiemap-oefenkans-nederlands-voor-en-door-ouders
http://www.go-ouders.be/oefenkans-nederlands-voor-en-door-ouders
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Gesprekskoffers Vormingplus 
Antwerpen

Dit zijn koffers voor een groepsgesprek met ouders 
van kleuters.
Wil je als school of organisatie met een groep ouders 
van kleuters in gesprek gaan? Dan kan je gebruik maken 
van materiaalkoffers met werkvormen. Vormingplus 
ontwikkelde de koffers in het kader van ‘Spring mee’. 
De organisatie ondersteunt ouders die samen met hun 
kleuter voor het eerst het schooljaar instappen.
 
Op dit ogenblik zijn er vijf koffers beschikbaar:

 › Zindelijkheidskoffer 
 › Tabletkoffer
 › Spelbuskoffer
 › Moedertaalkoffer
 › Koffer breed opvoeden
 ›

Lees meer over de gesprekskoffers op de website 
van Vormingplus Antwerpen >

Gezinsbond - veilig online

De Gezinsbond en Child Focus maakten samen de 
website en vormingen ‘veilig online’. Ondersteun 
ouders in de digitale opvoeding van hun kinderen.
Wil je meer weten? Ga dan naar de website ’veilig 
online’.

Ontdek Veilig Online >

https://www.vormingplusantwerpen.be/themas/opgroeien-en-opvoeden/214/koffers-voor-groepsgesprek-met-ouders-van-kleuters/50/
https://www.vormingplusantwerpen.be/themas/opgroeien-en-opvoeden/214/koffers-voor-groepsgesprek-met-ouders-van-kleuters/50/
https://www.veiligonline.be
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Inspirerend voorbeeld: Mijn kind 
gaat naar school. Ik ook!

In het project “Mijn kind gaat naar school. Ik ook!” wil 
Brusselleer samenwerken met de school. Het doel is de 
competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van laagge-
letterde ouders versterken om de schoolloopbaan van hun 
kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurt: 

 › door de zelfredzaamheid van de ouders binnen 
de school te versterken

 › en door onder(wijs)steunend gedrag te 
ontwikkelen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de 
VGC (Vlaamse GemeenschapsCommissie) en loopt 
in nauwe samenwerking met het OnderwijsCentrum 
Brussel en het Huis van het Nederlands, die ook 
ondersteuning in de scholen aanbieden.

Kom meer te weten over dit project  
op de website van deze school >
   

Inspirerend voorbeeld: Digikriebels 

Kleuters en hun ouders ontdekken op school 
spelenderwijs de mogelijkheden van nieuwe media 
als leermiddel. Via educatieve spelletjes versterken ze 
hun digitale en schoolse vaardigheden. Tegelijk wordt 
de band tussen de school en ouders hechter.

Lees meer over Digikriebels op de  
website van Mediawijs >

Inspirerend voorbeeld: 
Kwetsbare ouders in de 
bibliotheek van Geraardsbergen
De bibliotheek van Geraardsbergen startte samen 
met Leerpunt en het OCMW de cursus ‘Media ouder 
worden’. Dit is een kennismaking met computer en 
internet. Het doel is om ouders digitaal vaardig en 
mediawijzer te maken. Na afloop kregen de ouders 
de laptop ook mee naar huis. 

Laat je inspireren op de website van e-inclusie >

https://partners.brusselleer.be/scholen
https://partners.brusselleer.be/scholen
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-ouders/digikriebels-ouders-en-kleuters-hand-hand-door-digiland
https://mediawijs.be/dossiers/dossier-ouders/digikriebels-ouders-en-kleuters-hand-hand-door-digiland
http://e-inclusie.mediawijs.be/mediabank/toegang-kwetsbare-ouders-birgit-noten-bibliotheek-geraardsbergen-0

