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Op het oudercontact communiceer je heel wat: slechte 
punten, goed gedrag, schoolregels, en nog meer. 
Dikwijls gaat het over zaken die niet zo makkelijk te 
begrijpen zijn voor mensen die weinig Nederlands 
kennen. Met deze tips is je oudercontact al duidelijker.

 X Geef je brief een duidelijke titel die zegt waarover het 
gaat.

Bijvoorbeeld: Uitnodiging oudercontact 

 X Beperk je tekst tot het absolute minimum. 

Gebruik opsommingen, zet kernwoorden in het vet en gebruik 
één goed leesbaar lettertype. Arial, Tahoma en Verdana zijn het 
makkelijkst leesbaar. Zo is de structuur van de brief meteen 
duidelijk. Vul de geschreven tekst aan met pictogrammen voor 
het type activiteit, de datum, de plaats en de locatie. 

Hou je schriftelijke uitnodiging eenvoudig

Oudercontact

Je vindt een uitgebreid gamma aan pictogrammen op de website 
www.sclera.be. 

Oudercontact Informatie over 
de school

Ouders Vijf uur
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 X Maak korte zinnen.

Of nog beter: gebruik instructietaal. 
  Moeilijk: ‘Gelieve de schoolagenda van je kind mee te 

brengen.’ 
  Makkelijker: ‘Breng de schoolagenda mee.’ 

Als ouders zich op hun gemak voelen, zullen ze sneller durven te 
spreken. Een goed onthaal is dus heel belangrijk. En dat begint 
bij een goede bewegwijzering. Zorg voor zichtbare pijlen of een 
grondplannetje van de school. Laat iemand de ouders verwelkomen.

Laat ouders zich welkom voelen

TIP
Voor veel anderstalige ouders is een geschreven tekst moeilijk te 
begrijpen. Herhaal daarom de informatie uit de brief mondeling 
aan de schoolpoort of tijdens 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. 

 X Start het oudercontact zelf met een informele babbel met 
de ouders.

‘Dank je om naar hier te komen. Het is koud vandaag, hé?’

 X Toon dat de ouders welkom zijn en dat je blij bent hen te 
zien.
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 X Luister niet alleen naar wat de ouder zegt, maar kijk ook 
naar hoe hij of zij beweegt en zich gedraagt. 

Schat het taalniveau Nederlands van de ouders in en pas je 
eigen communicatie eraan aan. 

 X Geef ouders de ruimte om Nederlands te spreken.

Verbeter fouten indirect en met mate, door de zin correct te 
herhalen.

Ouder: ‘Mijn dochter goed werken?’
Jij: ‘Ja, je dochter heeft goed gewerkt.’

 X Zorg tijdens het oudercontact voor een goede setting.

Een ruimte met slechte akoestiek is bijvoorbeeld niet ideaal. 
En een hoekopstelling is beter dan een opstelling tegenover 
elkaar. 

Voor ouders die al wat Nederlands begrijpen of spreken, is het 
oudercontact een kans om Nederlands te oefenen. Door in je 
mondelinge communicatie op een aantal dingen te letten, maak je het 
hen gemakkelijker om je te begrijpen:

Spreek helder

 X Zorg voor structuur in wat je zegt en ga stap voor stap te werk.

 X Pas je tempo aan, maar gebruik geen kleutertaal. 

 X Articuleer goed en benadruk je boodschap via intonatie. 
Beklemtoon bijvoorbeeld belangrijke woorden, en verhoog 
je toon op het einde van een vraag.
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TIP
Maak op voorhand een lijst met eenvoudige vragen en 
opmerkingen die je met de ouder wil delen. 

Vermijd improvisatie en denk na over je woordenschat, 
zinsconstructies en tekststructuur: met welke woorden kan 
ik mijn boodschap zo simpel mogelijk overbrengen? Kan ik 
het korter zeggen? Vermijd ik moeilijke uitdrukkingen? Leg ik 
vakjargon uit? Wees niet bang om je boodschap te herhalen. 
Voor iemand die de taal niet helemaal machtig is, is herhaling 
niet vervelend.

 X Wees je 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.

 X Vermijd dialect en tussentaal.
Tussentaal is informele spreektaal, tussen standaardtaal en 
dialect.
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Maak het visueel

 X Leg pen en papier of post-its op tafel ... 

... zodat zowel jij als de ouder dingen kunnen tekenen of 
opschrijven om een boodschap te verduidelijken. Gebruik de 
post-its ook als geheugensteuntje voor de ouders. Schrijf er 
de dingen op waarvoor ze een actie moeten ondernemen. 

Bijvoorbeeld:

Contacteer het CLB + telefoonnummer

 X Neem toetsen, examens en rapporten mee ... 

... en verwijs ernaar als je erover spreekt. Gebruik eventueel 
een laptop waarop je dingen kan aanduiden.

 X Gebruik emoticons ... 

... bij de schoolresultaten van de leerling en om makkelijker 
te praten over het welzijn van de leerling.

  Moeilijk: ‘Lucas is dit semester meer aanwezig in de les 
maar hij is nog altijd  niet in orde met zijn huistaken.’

  Makkelijker:  ‘Lucas is aandachtig: ‘ 
‘Lucas maakt zijn huiswerk: ‘

 X Voorzie pictogrammen en illustraties. 

Je kan ze bijvoorbeeld gebruiken om te verduidelijken over 
welk schoolvak je het hebt of om studeertips te geven. Zorg 
ook voor een visueel plan met mogelijke studierichtingen als 
je over overstapmomenten wilt spreken. 

Toon wat je zegt en zeg wat je toont. Het helpt anderstalige ouders als 
je visueel maakt wat je vertelt. Hoe kan je je boodschap visualiseren?
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 X Probeer vaktaal te vermijden of visualiseer op een 
scherm of blad.

Bijvoorbeeld:
‘klasgemiddelde’ kan je uitleggen aan de hand van 
tekeningen.

TIP
Leg tijdens het oudercontact brochures van het Huis van 
het Nederlands Brussel op tafel om ouders te stimuleren om 
Nederlands te leren en oefenen. Of wil je liever dat het Huis ter 
plaatse ouders komt informeren via een infostand? Contacteer 
het Huis en reserveer je infostand!
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 X Herhaal kort even wat de ouder probeert te zeggen en 
vraag om bevestiging. 

Stel enkele gerichte vragen. Vermijd een vraag als ‘Begrijp 
je?’ en laat je ook niet misleiden door enthousiast geknik. 
Sommige mensen schamen zich om toe te geven dat ze iets 
niet begrepen hebben.

Jij: ‘Je zoon heeft moeite met zijn 
huiswerk. Hij maakt zijn huiswerk 
vaak niet of doet het nonchalant.’
Ouder:  [knikt begrijpend]
Jij: ‘Waar en wanneer maakt je zoon 
zijn huiswerk?’
Ouder:  ‘Euhm … Ik begrijp niet 
goed. Kan je het herhalen?’

En verder …

Contact met ouders gebeurt vaak via brieven en andere geschreven 
communicatie. Mondelinge boodschappen zijn voor anderstalige 
ouders makkelijker te begrijpen dan geschreven boodschappen. 
Gebruik het oudercontact als een moment waarop je het een en ander 
mondeling verduidelijkt.

Bovendien wordt het oudercontact dé kans voor ouders om 
Nederlands te oefenen.

Check of jullie elkaar begrijpen
Twijfel je of de ouder je goed begrijpt? En andersom, of jij de ouder 
goed begrijpt?

Laat je niet misleiden door 
enthousiast geknik van ouders. 
Stel vragen om te checken of 

jullie elkaar begrijpen.
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Frans Engels

Je zoon is er nooit bij. Je zoon kan zich moeilijk concentreren. Votre fils a du mal à se concentrer. Your son has trouble concentrating.
Je dochter is snel afgeleid. Je dochter kan zich moeilijk concentreren. Votre fille a du mal à se concentrer. Your daughter has trouble concentrating.
Je zoon is goed bezig. Je zoon werkt goed. Votre fils travaille bien. Your son works hard.
Je dochter hoort er niet echt bij. Je dochter heeft geen goed contact met de 

andere leerlingen van de klas.
Votre fille n’a pas de bonnes relations avec les 
autres enfants de la classe.

Your daughter doesn’t get on well with the 
other students in the class.

Je zoon komt niet overeen met zijn 
klasgenoten.

Je zoon heeft geen goed contact met de 
andere leerlingen van de klas.

Votre fils n’a pas de bonnes relations avec les 
autres élèves de la classe.

Your son doesn’t get on well with the other 
students in the class.

Je dochter komt heel vermoeid over. Ik denk dat je dochter heel moe is. Je pense que votre fille est très fatiguée. I think your daughter is very tired.
Je zoon houdt zich niet aan de regels. Je zoon respecteert de regels niet. Votre fils ne respecte pas les règles. Your son doesn’t respect the rules.
Je dochter werkt nauwkeurig en netjes. Je dochter werkt precies en proper. Le travail de votre fille est précis et propre. Your daughter works accurately  and neatly.
Je zoon heeft de leerstof onder de knie. Je zoon begrijpt de leerstof goed. Votre fils comprend bien la matière. Your son understands the subject well.
Zijn punten gaan in dalende lijn. Zijn resultaten zijn minder goed. Ses résultats sont moins bons. His results aren’t so good.
Haar punten gaan achteruit. Haar resultaten zijn minder goed. Ses résultats sont moins bons. Her results aren’t so good.
Je zoon dient de leerstof op te frissen. Je zoon moet de leerstof herhalen. Votre fils doit répéter la matière. Your son needs to repeat the topic.
Je dochter houdt de leerstof goed bij. Je dochter werkt regelmatig. Le travail de votre fille est régulier. Your daughter works consistently.
Je zoon is een uitermate slimme jongen. Je zoon is heel intelligent. Votre fils est très intelligent. Your son is very intelligent.
Ik ervaar spanning bij je dochter. Ik denk dat je dochter stress heeft. Je pense que votre fille est stressée. I think that your daughter is stressed. 
Mijns inziens heeft je zoon moeite om zich te 
concentreren.

Ik denk dat je zoon zich moeilijk kan 
concentreren.

Je pense que votre fils a du mal à se 
concentrer.

I think your son has trouble concentrating.

Je dochter is snel weg met talen leren. Talen leren is simpel voor jouw dochter. Votre fille apprend facilement les langues. Your daughter finds it easy to learn languages. 
Je zoon vindt talen leren ingewikkeld. Je zoon vindt talen leren moeilijk/complex. Apprendre des langues est difficile/complexe 

pour votre fils.
Your son finds it difficult/complicated to learn 
languages.

Je dochter vertoont gewelddadig gedrag. Je dochter is soms agressief. Votre fille est parfois agressive. Your daughter is sometimes aggressive.
Je zoon moet zijn houding/gedrag 
veranderen.

Je zoon moet zijn attitude veranderen. Votre fils doit changer d’attitude. Your son needs to change his attitude.

Zo’n gedrag kunnen we niet toelaten. Dat gedrag kunnen we niet tolereren.  Nous ne pouvons pas tolérer ce 
comportement.  

We can’t tolerate this behaviour.  

Het is vijf voor twaalf. Het is bijna te laat. C’est presque trop tard. It’s almost too late.
Dit kunnen we nog door de vingers zien. Dit kunnen we nog accepteren/tolereren. Nous pouvons encore l’accepter/le tolérer. We can just about accept/tolerate this.
Hoe is dit zo ver kunnen komen? Hoe is dit mogelijk? Comment est-ce que c’est possible ? How is this possible?
Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Que s’est-il passé ? What happened?
We hadden dit niet zien aankomen. We zijn verrast. Nous sommes étonnés. We’re surprised.
Je zoon zal moeten leren zijn 
verantwoordelijkheid te nemen/dragen. 

Je zoon moet leren verantwoordelijk zijn. Votre fils doit apprendre à être responsable. Your son must learn to act responsibly.

De gevolgen zullen immens zijn. De consequenties zullen groot zijn. Les conséquences seront importantes. There will be severe consequences.
We gaan dit bekijken in overleg met het CLB. We gaan dit samen met het CLB oplossen. Nous allons y remédier avec le centre PMS. We’re going to resolve this together with the 

CLB (student guidance centre).
We moeten afronden. We hebben geen tijd meer. We gaan stoppen. Nous n’avons plus le temps. Nous allons arrêter. We don’t have any more time. We’re stopping now. 

Zeg het anders
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Frans Engels

Je zoon is er nooit bij. Je zoon kan zich moeilijk concentreren. Votre fils a du mal à se concentrer. Your son has trouble concentrating.
Je dochter is snel afgeleid. Je dochter kan zich moeilijk concentreren. Votre fille a du mal à se concentrer. Your daughter has trouble concentrating.
Je zoon is goed bezig. Je zoon werkt goed. Votre fils travaille bien. Your son works hard.
Je dochter hoort er niet echt bij. Je dochter heeft geen goed contact met de 

andere leerlingen van de klas.
Votre fille n’a pas de bonnes relations avec les 
autres enfants de la classe.

Your daughter doesn’t get on well with the 
other students in the class.

Je zoon komt niet overeen met zijn 
klasgenoten.

Je zoon heeft geen goed contact met de 
andere leerlingen van de klas.

Votre fils n’a pas de bonnes relations avec les 
autres élèves de la classe.

Your son doesn’t get on well with the other 
students in the class.

Je dochter komt heel vermoeid over. Ik denk dat je dochter heel moe is. Je pense que votre fille est très fatiguée. I think your daughter is very tired.
Je zoon houdt zich niet aan de regels. Je zoon respecteert de regels niet. Votre fils ne respecte pas les règles. Your son doesn’t respect the rules.
Je dochter werkt nauwkeurig en netjes. Je dochter werkt precies en proper. Le travail de votre fille est précis et propre. Your daughter works accurately  and neatly.
Je zoon heeft de leerstof onder de knie. Je zoon begrijpt de leerstof goed. Votre fils comprend bien la matière. Your son understands the subject well.
Zijn punten gaan in dalende lijn. Zijn resultaten zijn minder goed. Ses résultats sont moins bons. His results aren’t so good.
Haar punten gaan achteruit. Haar resultaten zijn minder goed. Ses résultats sont moins bons. Her results aren’t so good.
Je zoon dient de leerstof op te frissen. Je zoon moet de leerstof herhalen. Votre fils doit répéter la matière. Your son needs to repeat the topic.
Je dochter houdt de leerstof goed bij. Je dochter werkt regelmatig. Le travail de votre fille est régulier. Your daughter works consistently.
Je zoon is een uitermate slimme jongen. Je zoon is heel intelligent. Votre fils est très intelligent. Your son is very intelligent.
Ik ervaar spanning bij je dochter. Ik denk dat je dochter stress heeft. Je pense que votre fille est stressée. I think that your daughter is stressed. 
Mijns inziens heeft je zoon moeite om zich te 
concentreren.

Ik denk dat je zoon zich moeilijk kan 
concentreren.

Je pense que votre fils a du mal à se 
concentrer.

I think your son has trouble concentrating.

Je dochter is snel weg met talen leren. Talen leren is simpel voor jouw dochter. Votre fille apprend facilement les langues. Your daughter finds it easy to learn languages. 
Je zoon vindt talen leren ingewikkeld. Je zoon vindt talen leren moeilijk/complex. Apprendre des langues est difficile/complexe 

pour votre fils.
Your son finds it difficult/complicated to learn 
languages.

Je dochter vertoont gewelddadig gedrag. Je dochter is soms agressief. Votre fille est parfois agressive. Your daughter is sometimes aggressive.
Je zoon moet zijn houding/gedrag 
veranderen.

Je zoon moet zijn attitude veranderen. Votre fils doit changer d’attitude. Your son needs to change his attitude.

Zo’n gedrag kunnen we niet toelaten. Dat gedrag kunnen we niet tolereren.  Nous ne pouvons pas tolérer ce 
comportement.  

We can’t tolerate this behaviour.  

Het is vijf voor twaalf. Het is bijna te laat. C’est presque trop tard. It’s almost too late.
Dit kunnen we nog door de vingers zien. Dit kunnen we nog accepteren/tolereren. Nous pouvons encore l’accepter/le tolérer. We can just about accept/tolerate this.
Hoe is dit zo ver kunnen komen? Hoe is dit mogelijk? Comment est-ce que c’est possible ? How is this possible?
Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Que s’est-il passé ? What happened?
We hadden dit niet zien aankomen. We zijn verrast. Nous sommes étonnés. We’re surprised.
Je zoon zal moeten leren zijn 
verantwoordelijkheid te nemen/dragen. 

Je zoon moet leren verantwoordelijk zijn. Votre fils doit apprendre à être responsable. Your son must learn to act responsibly.

De gevolgen zullen immens zijn. De consequenties zullen groot zijn. Les conséquences seront importantes. There will be severe consequences.
We gaan dit bekijken in overleg met het CLB. We gaan dit samen met het CLB oplossen. Nous allons y remédier avec le centre PMS. We’re going to resolve this together with the 

CLB (student guidance centre).
We moeten afronden. We hebben geen tijd meer. We gaan stoppen. Nous n’avons plus le temps. Nous allons arrêter. We don’t have any more time. We’re stopping now. 
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Notities


