Hoort u dit regelmatig?
1. In mijn tijd was alles anders op school.
Ze maken alles veel te ingewikkeld.
2. Een oudercomité? Dat is niets voor mij.
Ik heb daar geen tijd voor.
3. Ik kreeg die papieren niet.
Mijn zoon is zo slordig dat hij alles verliest.
4. Ik dacht dat de afspraak morgen was.
Ik heb me van dag vergist.
5. Onze computer is stuk.
Kun je de info afdrukken voor mij?
6. Mijn ouders trokken zich ook niets aan van
school en bij mij is het ook gelukt.

Komen deze situaties vaak voor?
Een ouder...
• komt zelden of nooit naar het oudercontact.
• telefoneert altijd om antwoord te geven op een
schriftelijke vraag.
• vraagt vaak uitleg over informatie die ook al schriftelijk
verspreid is.
• maakt veel fouten of laat de kinderen de formulieren
invullen.
• gedraagt zich onverschillig, stoer of defensief tijdens
een gesprek.
• is vaak zeer negatief over eigen schoolervaringen.
• neemt geen initiatief om gebruik te maken van
vertrouwenspersonen of begeleiding op school.
• is vaak niet in orde met betalingen of
administratieve zaken.
Leerlingen hebben/lezen thuis geen boeken en gaan
niet naar de bibliotheek.

Gaat het om laaggeletterdheid?
Voor heel wat mensen gaat het niet om slechte wil.
Mogelijk lukt het hen niet om vlot de juiste informatie
terug te vinden in schoolreglementen, rapporten,
activiteitenkalenders, uitnodigingen,
(digitale) nieuwsbrieven, nota’s, briefjes,
rekeningen, enz.
1 op 7 volwassenen in Vlaanderen heeft
problemen met omgaan met informatie: met
e-mail, internet, rekenen, lezen of schrijven.
Dit probleem is veel te weinig gekend.
Het is een taboe...
En het is belangrijk dat u
er aandacht voor heeft.

Wat kan u doen?
• Zorg voor vertrouwensfiguren als brug tussen
ouders en school.
• Gebruik zo eenvoudig mogelijke taal, zowel 		
schriftelijk als mondeling.
• Laat ouders voelen dat de school hen nodig heeft in
het belang van hun kind.
• Zorg op een oudercontact voor voldoende privacy, laat
anderen niet meeluisteren.
• Vul formulieren samen in of lees de vragen voor.
• Benoem de laaggeletterdheid en zeg dat veel
mensen dit hebben. Ze zijn niet alleen.
• Geef hen informatie mee over Leerpunt.
Ze kunnen daar terecht voor vorming op maat.
www.basiseducatie.be
• Zet een oudergroep op om kwetsbare ouders
de school en de schooltaal beter te leren kennen.
• Werk samen met buurtorganisaties voor opvoedingsondersteuning/huiswerkbegeleiding aan huis.

Wat krijgt u ervoor terug?
• Ouders die meewerken aan het schoolgebeuren
en hun kinderen stimuleren. Dit is belangrijk voor
hun slaagkansen.
• Een efficiëntere organisatie, een betere administratie
en minder misverstanden.
• Een positief imago.

Meer info over laaggeletterdheid?
An Van Parys – Nele Caljon
consulenten geletterdheid
09 267 74 38 en 39
an.van.parys@oost-vlaanderen.be
nele.caljon@oost-vlaanderen.be
Directie Onderwijs & Vorming
Provincie Oost-Vlaanderen

