Scholen en Huizen van het Kind
bundelen de krachten

Samen weten = vertrekpunt voor elke vorm van samenwerking tussen scholen en Huizen van het Kind

Info voor scholen (over Huizen van het Kind)

Info voor Huizen van het Kind (over scholen)

•

Een Huis van het Kind is een lokaal samenwerkingsverband. Het bestaat uit partners die zich inzetten voor gezinnen, kinderen en jongeren.

•

een overzicht van alle scholen in jouw gemeente vind
je op www.onderwijsaanbod.be

•

In een Huis van het Kind komen diverse beleids- en
levensdomeinen samen. Minimaal omvat het opvoedingsondersteuning, preventieve gezondheidszorg en activiteiten ter bevordering van sociale
cohesie. De praktijk wijst uit dat het ruimer gaat
(zie www.expoo.be/bevraging-een-beeld-vande-huizen-van-het-kind). Er bestaat een toolbox
om de Huizen van het Kind te ondersteunen om
een planning op te maken en prioriteiten te leggen
(zie www.expoo.be/toolbox-roadmap-huizenvan-het-kind).

•

een overzicht van de CLB’s die samenwerken met de
scholen in jouw gemeente vind je op
www.onderwijsaanbod.be

•

interessante cijfers over onderwijs vind je op
www.onderwijsstatistieken.be

Huizen van het Kind

Informeer de scholen dat er een Huis
van het Kind is.
Wie is het aanspreekpunt voor scholen
bij het Huis van het Kind?
			

Scholen

Informeer bij de gemeente of er een
Huis van het Kind is.
Wie is het aanspreekpunt op school
voor het Huis van het Kind?

Samen nadenken over kleuterparticipatie
Een aantal vragen waarover jullie kunnen buigen en die de start kunnen zijn van een “samen doen”:
•

•
•
•

Hoe ervaren kinderen en hun gezinnen de overgang van thuis/
kinderopvang naar de kleuterschool? Hoe ervaren kansengroepen
deze overgang? Welke noden ervaren zij? Hoe kunnen jullie hier
zicht op krijgen?
Hoe ervaren scholen de start van kleuters op school?
Welke noden ervaren zij?
Hoe ervaren voorschoolse organisaties het vertrek
van kleuters? Hoe ervaren zij de noden van gezinnen
bij de start van kleuters op school?
Welke noden ervaren ouders van kleuters die naar
school gaan? Welke noden ervaren
scholen in samenwerking met ouders ?
Welke noden ervaren andere partnerorganisaties?

warme overgang
(preventief)

aanwezigheden
(preventief en
curatief)

inschrijvingen
(preventief en
curatief)

Op zoek naar meer info?
www.kleuterparticipatie.be
www.expoo.be/huizen-van-het-kind
www.expoo.be/transitie-tussen-thuis-buurt-kinderopvang-en-kleuterschool
Heb je vragen?
kleuterparticipatie@vlaanderen.be
huizenvanhetkind@kindengezin.be

Samen doen = Welke acties kunnen jullie samen ondernemen?
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