
 

 

Oudercontact 
 

Voor een oudercontact moet je de keuze van de ouders/leerling te weten komen. 

1 Keuze ouders/leerling 

1.1 Strookje 
Klassiek wordt er met een strookje gewerkt, maar het inzamelen vergt de nodige doorzetting, waarbij 

je bij de hardleerse leerlingen alsnog een digitaal bericht moet sturen. Het nadeel is ook dat er wat 

puzzelwerk bijkomt en dat je de uiteindelijke keuze nog moet communiceren. 

1.2 Microsoft Bookings 
Dé meerwaarde hier is dat je de gewenste tijdsloten open zet en dat ouders dan één 

tijdslot kiezen. Als leerkracht heb je achteraf dus geen puzzelwerk meer en ouders 

kennen direct hun tijdslot. Bovendien maakt Bookings netjes een overzicht van alle 

afspraken. 

Bij een eerste kennismaking lijkt het wat overweldigend, maar éénmaal de eerste 

booking gemaakt, zal je merken dat dit goed meevalt. Het oudercontact zelf kan 

gewoon op school zijn of op afstand via Teams. Interesse in Bookings? Lees dit 

artikel op digi-taal. 

1.3 Formulier 
Het formulier lijkt het beste op de digitale variant van het strookje. In de video “Een 

oudercontactregeling maken via Microsoft Forms” wordt een mogelijke uitwerking uitgelegd. Het 

nadeel is dat je hier nog wat puzzelwerk hebt en de keuzes zelf nog moet communiceren. 

1.4 Gedeeld document 
Via jouw persoonlijke OneDrive maak je een Word- of Exceldocument, dat je deelt met de leerlingen. 

Daarin maak je een tabel met de verschillende tijdstippen en de leerlingen plaatsen hun naam bij het 

gewenste tijdstip. Ze kunnen ook elkaars tijdstippen overschrijven, maar in de praktijk gebeurt dit 

niet of amper (en er is een versiegeschiedenis). Het voordeel is dat je zelf niet meer moet puzzelen. 

Meer info staat in het bijhorend artikel op Digi-taal. 

2 Het ouder-op-afstand-contact 
We hopen dat het oudercontact gewoon kan doorgaan op school. Is dat niet het geval, dan gaat het 

artikel “Videogesprek met leerlingen, collega’s of externen” in op verschillende situaties voor een 

videogesprek. Er is een casus uitgewerkt voor een ouder-op-afstand-contact.  

https://digi-taal.guscoweb.be/weg-met-de-strookjes/
https://digi-taal.guscoweb.be/weg-met-de-strookjes/
https://web.microsoftstream.com/video/2768e7b9-cc4f-489e-aa44-d28450ea706b
https://web.microsoftstream.com/video/2768e7b9-cc4f-489e-aa44-d28450ea706b
https://digi-taal.guscoweb.be/office365/#OneDrive
https://digi-taal.guscoweb.be/videogesprek/

