
 

 

 
 
 
 

CHECKLIST VOOR EEN VLOT (EERSTE) TELEFOONGESPREK 

MET OUDERS EN LEERLINGEN 
 

 

VOOR HET GESPREK 
 

 In de mate van het mogelijke stem ik af met 

collega’s. 

 Ik denk na over waarom ik dit telefoongesprek 

voer, wat ik wil zeggen, wat ik de ouders wil 

vragen. 

OVSG adviseert om als schoolteam in 
mondelinge verbinding te blijven staan met alle 
leerlingen. Focus op kwetsbare kinderen. 

 Ik bereid me voor op een gesprek met 
anderstalige ouders 
Een gratis telefonische tolk kan aangevraagd 
worden via 02/208.06.11 (in tijde Coronacrisis 
ook mogelijk voor belangrijke oproepen zonder 
een beheersovereenkomst zie hier). 

 Gescheiden ouders die niet met elkaar 

communiceren, bel ik beide op. 

 Voor een leerling met begeleiding van een 

ondersteuner, stem ik vooraf af met de 

ondersteuner. 

 Ik verberg mijn telefoonnummer:  

Dit kan je doen door de Instelling ‘nummer 

verbergen’ op jouw GSM/ smartphone aan te 

klikken. 

Veel providers bieden de optie om tijdens de 

quarantaineperiode kosteloos te bellen. Zie hier  

 

TIJDENS HET GESPREK 
 

 Ik maak duidelijk waarover het gesprek precies 
gaat: 
o De huidige situatie en dagplanning van de 

kleuter en leerling bespreken 
o Ondersteunen van ouders en kleuter/ leerling 

waar nodig 
 Ik denk mee na/ ondersteun ouders indien ze 

aangeven vragen te hebben over welbevinden 
van hun kind, dagplanning en mogelijkheden mbt 
leren op afstand. 

 Ik maak een praatje met de kleuter/leerling. 
Inhoudelijk maar ook zeker op sociaal vlak. 

 Ik laat ouders weten waar, wanneer en hoe ik 
verder bereikbaar ben 

 Schep duidelijkheid mbt ondersteunings-
mogelijkheden van de leraar voor de leerlingen 
en hun ouders 

 Bevraag mogelijkheden van onderwijs op 
afstand: 
o Is er een computer/tablet ter beschikking 

voor de kleuter/ leerling gedurende bepaalde 
tijdsstippen? 

o Beschikken jullie over internet? 
o Zijn jullie in de mogelijkheid om iets af te 

drukken? 
o In welke mate kan uw kleuter/ leerling 

bepaalde apps (skype, whatsapp, snapchat, 
word, mail…) ‘zelfstandig’ gebruiken? 

NA HET GESPREK 
 

 Indien relevant maak ik een korte neerslag van 

het gesprek in het leerlingdossier. 

 Indien nodig bespreek ik vragen van ouders waar 

ik zelf niet meteen een antwoord op heb met een 

collega, verzamelen we ze op een gedeeld 

platform. 

 Ik volg gemaakte afspraken met de ouders op 

(telefonisch contact houden, materiaal via post 

versturen…) 

Het kan nuttig zijn om vooraf de 
ondersteunende documenten van het 
‘opstellen van een dagplanning thuis’ 
door te nemen. 
Zie hier 

De situatie van ouders 
verschillen.  
Het telefoongesprek is 
ondersteunend en niet 
beoordelend. 

https://www.ovsgtoetsen.net/moodle_eleren/mod/page/view.php?id=689
https://www.integratie-inburgering.be/maatregelen-coronavirus
https://internetprovidersbelgie.be/gratis-internet-diensten-tijdens-corona-tijden/
https://www.ovsgtoetsen.net/moodle_eleren/mod/page/view.php?id=668

