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Tijdens het schooljaar contacteer je de ouders voor 
verschillende zaken.

Je vraagt of ze naar de ouderraad komen, nodigt hen 
uit voor het babbelcafé, stuurt schoolfacturen op ... Die 
communicatie verloopt via verschillende kanalen en 
op verschillende manieren. Je schrijft brieven, plaatst 
informatie op de schoolwebsite of schrijft iets in de 
agenda van de leerlingen. Dat kan schriftelijk, mondeling 
of allebei. Het belangrijkste is dat de ouders de boodschap 
begrijpen. Daarom geven we graag enkele tips.

Algemene communicatie 
met ouders

Beperk je niet tot 
geschreven communicatie

Communicatie met ouders gaat 
vooral via brieven. Maar die zijn 
vaak erg moeilijk te begrijpen voor 
anderstalige ouders.

Het is dan ook goed om de 
geschreven boodschap mondeling 
te herhalen aan de schoolpoort of 
op andere contactmomenten. 

Zijn die contactmomenten er niet? 
Bespreek dan de inhoud van de 
brief al eens met je leerlingen. De 
leerling kan thuis navertellen wat 
de leraar in de klas heeft uitgelegd 
en zo de ouder helpen om de brief 
te begrijpen. 

Bespreek met je leerlingen in de 
klas de briefjes die je meegeeft 

voor de ouders.
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 X Spreek niet te snel maar spreek ook niet overdreven traag. 

Hou een natuurlijk tempo aan. Je boodschap is duidelijker 
als je goed articuleert en op je intonatie let. Beklemtoon 
bijvoorbeeld belangrijke woorden, en verhoog je toon op het 
einde van een vraag. 

Een boodschap mondeling overbrengen: 
waarop moet je letten?

Start met een luchtig gesprekje voor je de 
boodschap overbrengt. 

Zo kan je het taalniveau Nederlands van de ouder inschatten en 
je eigen communicatie eraan aanpassen. Kom na het gesprekje 
meteen tot de essentie: wat wil je zeggen of vragen?

Lager taalniveau:

Jij: ‘Het was gisteren koud hé?’
Ouder: ‘Ja ... wij chauffage ... gisteren.’
Jij: ‘Vrijdag vertrekken de leerlingen op Romereis. Daar zal het 
warmer zijn! Breng je de medische fiche mee?’

Hoger taalniveau:

Jij:  ‘Het was gisteren koud hé?’ 
Ouder: ‘Ja, wij hebben gisteren chauffage aan gedaan.’
Jij: ‘Wat een geluk dat de leerlingen op Romereis vertrekken. 
Daar zullen we wat meer zon zien! Breng je morgen trouwens de 
medische fiche mee?’
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 X Hou het kort en simpel.

Vermijd lange, complexe zinnen met ondergeschikte 
bijzinnen.

  Moeilijk: ‘Vanwege de nationale staking op 15 maart 
is het mogelijk dat je kind een aantal lessen zal missen 
of vroeger naar huis gestuurd wordt. Gelieve ons bij 
voorbaat te verontschuldigen.’ 

  Makkelijker:  ‘Op 15 maart is er een nationale staking. 
We moeten sommige lessen misschien annuleren. Het 
is ook mogelijk dat we je kind vroeger naar huis sturen. 
Onze excuses.’

 X Let op je woordkeuze en kies voor eenvoudige taal.

Vermijd figuurlijke taal zoals uitdrukkingen en 
woordspelingen. Die zorgen enkel voor verwarring.

  Moeilijk: ‘Voel jij je geroepen om een handje toe te 
steken tijdens ons schoolfeest?’

  Makkelijker: ‘Wil je helpen op het schoolfeest?’

 X De ouders begrijpen je sneller als je transparante 
woorden gebruikt.

Dat zijn woorden die in meerdere talen op elkaar lijken. 
• duimspijker  punaise (Frans: punaise)
• mening  opinie (Frans/Engels: opinion)

TIP
Wees je ook bewust van je mimiek. Knik 
bijvoorbeeld bevestigend als je begrijpt wat de 
ouder zegt. Of vermijd een fronsende blik als hij of 
zij moeite heeft om de juiste woorden te vinden. 
Dat schrikt af en vergroot de spreekangst.
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 X Vaktaal leg je het best uit. 

Een begrip als ‘ouderraad’ zit misschien in jouw dagelijkse 
woordenschat, maar niet noodzakelijk in die van een 
anderstalige ouder. Hou ook rekening met de voorkennis van de 
ouders. Niet iedereen weet wie Sinterklaas of de paashaas is.

 X Helder spreken is niet hetzelfde als kinderlijk spreken.

Woorden weglaten of werkwoorden niet vervoegen, maakt 
het voor anderstaligen niet makkelijker om je te begrijpen.

  Moeilijk: ‘Jij mee komen helpen op schoolfeest?’ 
  Makkelijker: ‘Kom jij meehelpen op ons schoolfeest?’

 X Herhaal. Herhaal. Herhaal. 

Voor iemand die weinig Nederlands kent, is herhaling niet 
vervelend.

Laat taal geen drempel zijn

 X Maak duidelijk dat een lager taalniveau Nederlands geen 
obstakel is om mee te werken aan een schoolactiviteit of 
een ouderraad.

Anderstalige ouders willen misschien wel helpen met het 
schoolfeest, maar zijn bang dat hun Nederlands niet goed 
genoeg is. Daarom reageren ze vaak niet op briefjes. 
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Maak wat je zegt visueel

 X Zorg voor een combinatie van geschreven en mondelinge 
communicatie zodat de ouders je beter begrijpen.

Stuurde je bijvoorbeeld een uitnodiging voor een oudercafé? 
Neem die brief erbij als je de ouder erover aanspreekt en wijs 
belangrijke informatie aan.

Heeft een papa zich kandidaat gesteld om op te dienen 
tijdens de spaghettiavond en wil jij hem daarover 
aanspreken? Neem hem mee naar de eetzaal en wijs aan 
waarover je praat. Ondersteun dan je woorden altijd met 
mimiek en handgebaren.

Check of jullie elkaar begrijpen

 X Stel de ouders gerichte vragen als je belangrijke 
informatie geeft.

Zo check je of ze de boodschap begrepen hebben. 

 X Beperk je niet tot de vraag ‘Begrijp je?’.

En laat je ook niet misleiden door enthousiast geknik. Vaak 
doen mensen alsof ze je begrijpen, maar is dat niet zo.

 X Geef de ouders ruimte om zelf vragen te stellen.

 X Las voldoende stilte in zodat de ouder ook zelf iets kan 
vertellen. 

Je kan dan kort even herhalen wat hij of zij probeert te 
zeggen en vragen stellen om na te gaan of je zijn of haar 
boodschap goed begrijpt.
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En verder ...

 X Organiseer oefenkansen voor ouders op school. 

Het Huis van het Nederlands Brussel helpt je op weg 
met de organisatie en begeleiding van conversatietafels, 
taalstimulerende activiteiten en lessen Nederlands voor ouders. 

TIP
Laat weten dat fouten maken niet erg is. 

Verbeteren is zeker oké, maar doe dat met mate en op 
een impliciete manier. Bijvoorbeeld door de zin correct 
te herhalen.

Ouder: ‘Morgen mijn zoon vertrekken met bus naar 
Amsterdam.’

Jij: ‘Ja, morgen vertrekt je zoon met de bus naar 
Amsterdam. De bus vertrekt om 8 uur.’
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Hoe schrijf ik een brief in duidelijk Nederlands?

Ga eerst na wat je wilt bereiken met je tekst.
Wil je de ouder informeren, uitnodigen, verwittigen of om 
hulp vragen? Gebruik een bepaalde kleur van briefpapier per 
communicatiedoel, of kies pictogrammen per communicatiedoel. 
Vermeld ook altijd expliciet je communicatiedoel in de brief.

Enkele schrijftips:
 X Maak korte zinnen en formuleer één gedachte per zin.

  Moeilijk: ‘Tijdens een ouderavond spreken we over huiswerk 
en er zal ook een pedagogisch begeleider aanwezig zijn om een 
infosessie over huiswerk te geven.’

  Makkelijker: ‘We organiseren een ouderavond. Deze keer 
spreken we over huiswerk.’

 X Vermijd zakelijke, formele taal.
  Moeilijk: ‘Indien u aanwezig kan zijn, gelieve te bevestigen per 

onderstaand strookje.’
  Makkelijker: ‘Kan u komen? Vul dan het strookje hieronder in.’

 X Vermijd uitdrukkingen en woordspelingen.
  Moeilijk: ‘Zie je het niet zitten om de factuur in één keer te 

betalen?’
  Makkelijker: ‘Kan je de factuur niet in één keer betalen?’ 

 X Wees je bewust van schoolvaktaal in brieven en probeer ze in 
eenvoudige woorden uit te leggen. 

  Moeilijk: ‘Wij doen aan binnenklasdifferentiatie.’
  Makkelijker: ‘In de klas doen we aan differentiatie: de 

leerlingen leren elk op hun eigen manier en tempo.’
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Huis van het Nederlands Brussel

 X Gebruik eenvoudige en transparante woorden. Dat zijn woorden die in 
meerdere talen op elkaar lijken.

schoolrekening  schoolfactuur (Frans: facture)

 X Schrijf zoals je spreekt maar vermijd tussentaal en dialect.

 X Vermijd afkortingen of letterwoorden zoals m.a.w., d.w.z., buso …

 X Gebruik instructietaal.
  Moeilijk: ‘Gelieve een lunchpakket mee te brengen.’
  Makkelijker: ‘Breng een lunchpakket mee.’

 X  Maak actieve zinnen.
  Moeilijk: ‘Aan de ouders wordt hun opinie gevraagd rond huiswerk.’ 
  Makkelijker: ‘We vragen jullie opinie over huiswerk.’

48 Huis van het Nederlands Brussel - Duidelijk Nederlands: tips voor Nederlandstalige secundaire scholen in Brussel
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Zorg voor een duidelijke structuur.
• Geef je tekst een titel die de interesse wekt en die 

duidelijk maakt waarover de tekst gaat.

• Zet de belangrijkste boodschap in het begin van je tekst. 

• Werk met ondertitels en korte alinea’s: zo moet de 
ouder geen te grote stukken in één keer lezen en las je 
denkpauzes in (best om de 10 à 15 regels een witregel).

• Gebruik voor nieuwe informatie een nieuwe alinea.

• Beperk je tot de essentie.

• Gebruik opsommingen in puntjes waar het kan.

• Vet is beter dan cursief of onderlijnen.

• Gebruik één, goed leesbaar lettertype. Arial, Verdana en 
Tahoma zijn het makkelijkst leesbaar.

• Schrijf geen complete zin in hoofdletters; voor grote 
titels kan het wel.

• Verduidelijk je boodschap met afbeeldingen, 
pictogrammen en foto’s.

• Gebruik schema’s in plaats van doorlopende tekst. 
Schema’s maken verbanden, tegenstellingen of 
vergelijkingen duidelijker.

• Herhaal op het einde van je brief de hoofdboodschap op 
een korte en bondige manier, met kernwoorden en/of 
pictogrammen.
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Frans Engels

Ben jij een handige harry en wil jij je talent inzetten 
op ons schoolfeest?

Kan jij goed werken met je handen? Kom jij ons 
helpen op ons schoolfeest?

Vous êtes bricoleur ? Est-ce que vous pouvez nous 
aider pour la fête de l’école ?

Are you good with your hands? Can you help us 
during our school party?

De leerlingen houden vrijdag een spaghettiavond 
en daarom zoeken we vrijwilligers om een oogje in 
het zeil te houden.

De leerlingen organiseren vrijdag een 
spaghettiavond. Kan jij ons bij deze activiteit 
helpen?

Les élèves organisent une soirée spaghetti 
vendredi. Est-ce que vous pouvez nous aider pour 
cette activité ?

The students are organising a spaghetti evening on 
Friday. Can you help us with this activity?

Neem je deel aan de klasuitstap? Kom je naar de klasuitstap? Est-ce que vous venez à l’excursion ? Are you coming to the excursion? 
We zijn op zoek naar ouders met een wagen die de 
leerlingen kunnen helpen met de verhuis van het 
toneelmateriaal.

Heb jij een auto? Wil jij helpen om het 
toneelmateriaal te verplaatsen?

Est-ce que vous avez une voiture ? Vous voulez 
aider à déplacer le matériel de théâtre ?

Do you have a car? Can you help us move the 
theatre equipment?

De leerlingen nemen het openbaar vervoer. De leerlingen nemen de trein en de bus. Les élèves prennent le train et le bus. The students are going by train and bus. 
In geval van hevige regen wordt de uitstap afgelast. Regent het hard? Dan annuleren we de uitstap. L’excursion est annulée s’il pleut beaucoup. If it is raining hard, we’ll cancel the excursion.
De leerlingen overnachten bij een gastgezin. De leerlingen logeren bij een gastfamilie. Les élèves logent dans une famille d’accueil. The students are staying with a host family. 
De leerlingen dienen in het bezit te zijn van een 
paspoort.

De leerlingen moeten een paspoort hebben. Les élèves doivent avoir un passeport. The students need a passport.

Ten gevolge van ziekte wordt de activiteit met 
mevrouw Nina geannuleerd. 

Mevrouw Nina is ziek. Daarom annuleren we de 
activiteit. 

Madame Nina est malade. Nous annulons donc 
l’activité. 

Miss Nina is sick. So we cancel the activity. 

De activiteit is geannuleerd vermits de bus stuk 
was.

De bus was kapot. Daarom is de activiteit 
geannuleerd.

Le bus était en panne. L’activité a donc été 
annulée.

The bus broke down. So we cancelled the activity.

De ouderraad heeft als doel de werking van de 
school te optimaliseren.

De ouderraad wil de organisatie van de school 
optimaliseren. 

Le conseil des parents d’élèves veut optimiser 
l’organisation de l’école. 

The parent council wants to make the school more 
efficient. 

Wil je deelnemen aan onze ouderraad? Heb je interesse voor onze ouderraad? Est-ce que vous êtes intéressé(e) par notre conseil 
des parents d’élèves ?

Are you interested in our parent council?

Wij vragen je mening omtrent de punten van de 
leerlingen.

Wij vragen je opinie over de resultaten van de 
leerlingen.

Nous demandons votre avis sur les résultats des 
élèves.

We are asking your opinion about the results of 
students.

Tijdens de ouderraad willen we je mening vragen 
aangaande klasuitstappen.

Tijdens de ouderraad vragen wij je opinie over 
klasuitstappen. 

Pendant le conseil des parents d’élèves, nous vous 
demandons votre avis sur les excursions. 

During parent council meetings, we will ask your 
opinion about the excursions. 

Wij zijn benieuwd naar jullie raad. Wij willen je advies graag horen. Nous voudrions connaître votre avis. We’d like to hear your opinion. 
Alle voorstellen zijn welkom. Alle suggesties zijn welkom. Toutes les suggestions sont les bienvenues. All suggestions are welcome. 
Past die datum voor jou? Kan je op die datum? Est-ce que vous êtes disponible à cette date ? Are you available on that date?
Zie je dat zitten? Wil je dat doen? Est-ce que vous voulez le faire ? Would you do that?
Trek het je niet aan. Het is niet erg/geen probleem. Ce n’est pas grave/un problème. It doesn’t matter/that’s no problem.
Wij zijn steeds beschikbaar voor vragen. Je kan ons altijd contacteren voor vragen. Vous pouvez toujours nous communiquer vos 

questions.
You can always contact us with questions. 

Gelieve gevolg te geven aan deze brief. Kan je reageren op deze brief, alsjeblieft. Merci de réagir à cette lettre. Could you please reply to our letter?
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van 
onze school, ben je van harte uitgenodigd voor een 
drankje in de eetzaal.

Onze school bestaat 10 jaar! Daarom nodigen we je 
uit voor een receptie in de eetzaal.

Notre école fête ses dix ans ! Nous vous invitons 
donc à une réception dans le réfectoire.

Our school is ten years old! That’s why we’re inviting 
you for a reception in the canteen.

Tot op heden hebben we geen betaling van u 
ontvangen.

We hebben nog geen betaling van u gekregen. Nous n’avons pas encore reçu votre paiement. We still haven’t received the payment from you.

Als u dat wenst, kunt u al een voorschot betalen. U kan eventueel al een deel van de kosten betalen. Vous pouvez éventuellement déjà payer une 
partie des frais. 

If necessary, you can already pay part of the costs. 

Zeg het anders
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Frans Engels
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partie des frais. 
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Notities


