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DE 5 GEBODEN VAN DE TRAPPENHUISCOMMUNICATIE

Het Trappenhuis is een knappe wijze bende! 
De groep gaat voor, dat heerlijke zootje ongeregeld. Bij die groep horen kinderen, team én ouders. Iedereen is 

knap en wijs op zijn manier. Elk talent telt en iedereen levert een bijdrage.
__

We houden van mondelinge communicatie. 
Mondeling is het makkelijker om nuances te verhelderen en taalgrenzen te overbruggen.

Maar we weten ook dat we niet zonder schrijven kunnen. 
__

We hebben in de communicatie extra aandacht voor kwetsbare groepen. 
__

We beperken het aantal afvraagmomenten en zijn zo duidelijk mogelijk. 
Hoe zit het team in elkaar? Bij wie kun je terecht met welke vragen? Hoe ziet het schoolfeest eruit? 

__

Communiceren doen we samen. In verschillende richtingen. Iedereen doet mee. 
Problemen worden op tafel gegooid, oplossingen samen gezocht. Het kan dat werkgroepjes even hun ding 

doen, maar we letten erop dat iedereen die op de hoogte moet zijn dat ook is.



EEN RICHTLIJN

Dit is de samenvatting van de communicatierichtlijn die het Trappenhuisteam 
hanteert. Het is een werkdocument, want communicatie leeft en beweegt. Er 
komen nieuwe kanalen, mensen en onderwerpen bij, andere verdwijnen.

Door de richtlijn regelmatig te evalueren en bij te sturen blijft de communicatie op 
school eenduidig en overzichtelijk. Dat zorgt voor rust en een beter en sneller 
begrip bij zowel het team als de ouders. Dat laatste is ook precies waarom deze 
richtlijn tot stand gekomen is. In het schooljaar 2016-17 werkten team en ouders er 
intensief aan samen, in 2019 kreeg ze een bescheiden update.

De volledige versie kun je opvragen bij het team.

In deze samenvatting hebben we het 
over:
ü Strategie
ü Matrix + Stappenplan
ü Situatie



STRATEGIE

De allerbelangrijkste doelstelling is ervoor zorgen dat iedereen weet wat hij moet 
weten en makkelijk te weten kan komen wat hij wil weten.

Daarnaast hebben we aandacht voor:
ü Stroomlijnen. Welk kanaal is waar ideaal voor? Hoe mixen? Wat wordt van wie 

verwacht? Wie is verantwoordelijk?
ü Anderstalige ouders bereiken.
ü Ambassadeurs. Door aandacht te hebben voor onze manier van communiceren, 

kunnen we er nog meer voor zorgen dat team, kinderen én ouders 
ambassadeurs worden van de school.

doelstellingen en andere bepalende factoren

ALGEMEEN



STRATEGIE doelstellingen en andere bepalende factoren

DOELGROEPEN Eén ding waar je altijd, al-tijd, over moet nadenken: de ontvanger. Degene waar je 
iets aan wil vertellen of die je om een gunst wil vragen. De doelgroep is heilig en 
aandacht is vandaag een kostbaar goed. Er komt dan ook heel erg veel informatie 
binnen. Langs alle kanten, niet alleen van de school.

Ouders Een erg heterogene groep en als school wil je ALLE ouders bereiken. Ouders die elke 
dag op school komen, anderstalige ouders, kansarme ouders, pendelaars die nooit op 
tijd zijn om een leekracht te zien…

Team Door open en actief te communiceren, wordt het voor teamleden makkelijker én 
duidelijker om mee ‘het verhaal van de school’ vorm te geven en verder te vertellen.

Leerlingen Leerlingen zijn, meer nog dan ouders of team, ambassadeurs van de school.

De buurt De school is geen eiland, maar maakt deel uit van een buurt. Dankzij het 
inschrijvingssysteem van de Stad Gent is die buurt tegelijk de leefwereld van veel 
leerlingen. Het is bovendien een positief signaal als een school laat zien dat ze stevig 
geworteld zit in de maatschappij (‘school als minimaatschappij’). Door meer met de 
buurt te spelen, kun je ook de betrokkenheid van kansengroepen verhogen... en krijg je 
een grotere sociale controle.



STRATEGIE doelstellingen en andere bepalende factoren

ANDERE 
FACTOREN

Dat het Trappenhuis een freinetschool is, speelt een rol in de manier van 
communiceren. Zo proberen we onder meer zowel de leerlingen als de ouders 
zoveel mogelijk te betrekken bij de productie van tekst en beeld (in de gebouwen, 
affiches…).

Daarnaast is er de Stad Gent, die bepaalt de huisstijl: logo, kleuren, lettertype, 
website…

Tot slot is de schoolpopulatie zo divers dat er geen one size fits all-communicatie 
kan zijn. Uiteraard zijn er een aantal tools waar je het gros van het publiek mee 
bereikt (heen-en-weer, e-mail/Questi, krijtbord, mondeling…). Maar één groep 
gezinnen vraagt specifieke en permanente aandacht: kansarme anderstaligen (de 
meest kwetsbare groep). Ook hier maken we een gedeelde verantwoordelijkheid 
van waarbij het team een hoofdrol speelt, maar ook ouders kunnen hun bijdrage 
leveren.



STRATEGIE baseline

EEN KNAPPE WIJZE BENDE!
Aan het einde van een uitgebreide analyse met het schoolteam vroegen we de teamleden elk drie 
kernwaarden van het Trappenhuis te noteren. ‘Hoe wil jij dat anderen de school zien?’
De belangrijkste waren: 

zorg dragen voor elkaar, samen school maken, eigenzinnige/kritische/creatieve kinderen (cognitief –
talenten), betrokkenheid en engagement, ervaringsgericht, gelijkwaardigheid, respect, eerlijk, open, 

eigenheid van het kind, op eigen tempo ontwikkelen, positiviteit, coöperatieve school, een school voor 
iedereen, vertrouwen, de groep gaat voor, een tweede thuis, tijd om te luisteren naar elkaar

Die waarden vormden de belangrijkste inspiratie voor de baseline die als houvast dient voor de hele 
communicatie op school.



STRATEGIE baseline

EEN KNAPPE WIJZE BENDE!

Belangrijk bij deze baseline:
ü De nadruk ligt op de groep. Op samen, op zorgen voor elkaar, iedereen gelijkwaardig, respect… Hij 

speelt op het wij-gevoel.
ü Het woord ‘bende’ is minder saai en ‘schools’ dan groep. De knipoog naar een zootje ongeregeld is 

niet mis te verstaan. Af en toe mag dat. Meer nog, dat is ‘wijs’ (in de Gentse én de algemene 
betekenis van het woord). Het woord ‘knappe’ countert het zootje, een beetje. Er staat geen komma 
tussen knap en wijs, want het is altijd een wijze bende, die bovendien ook knap is.

ü Knap of wijs zet niemand onder druk om te presteren, maar laat de deur openstaan: iedereen is knap 
en wijs op zijn manier. Elk talent telt. Iedereen levert een bijdrage. Iedereen is betrokken. Kinderen, 
team, ouders, buurt… Ze maken allemaal deel uit van die knappe bende. Ze maken samen school.



De
MATRIX
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QUESTI
Als je een bericht hebt dat ouders zeker niet mogen missen (uitstap, iets
meebrengen, afspraken…), dan verstuur je dat via Questi.

BRIEFJES/HEEN-EN-WEER
Een extra briefje in de boekentas kan, maar weet dat niet alle ouders
daar elke dag in kijken. De heen-en-weer (lagere school) wordt vooral op 
maandag nagekeken en ondertekend.

IN DE KLAS
‘s Morgens in de klas kun je even checken of ouders op de hoogte zijn
van het laatste nieuws… en of ze het willen doorvertellen.

MUUR AAN DE KLAS + TENTOONSTELLING
Maak handig, vrolijk en duidelijk gebruik van het bord buiten je klas en
van je tentoonstelling. Ouders spenderen daar wel wat tijd, wachtend
op hun kinderen, babbelend met andere ouders…



SITUATIE

ANALYSE Om goed te kunnen inschatten welke noden en mogelijkheden er zijn als het over 
communicatie in Het Trappenhuis gaat, moesten we weten hoe de school in elkaar 
zit, hoe ze zich verhoudt tot de buurt, waar de sterktes en zwaktes zitten. De 
communicatierichtlijn is tot stand gekomen na een zorgvuldig onderzoek.

onze 
school

Is een freinetschool met een duidelijk pedagogisch project en een stralend team.
Het ‘huis’ is een blokkendoos met een centrale trap waarbij elke klas een eigen terras 
heeft. De school ligt in de Gentse Machariuswijk, een erg typische stadswijk met een 
divers publiek. Het Trappenhuis vertegenwoordigt de buurt goed. 
De school heeft een totale capaciteit van 240 leerlingen. De grote meerderheid komt 
nadien in de A-stroom terecht.

communicatie In het voorjaar van 2017 peilde een ouderbevraging onder meer naar de algemene 
tevredenheid over de communicatie op school. Op een schaal van 1 tot 5 gaf 37% van 
de ouders de school een 3 (tevreden noch ontevreden). 35,2% is tevreden tot zeer 
tevreden. 27,8% is niet of helemaal niet tevreden. Een opvallend resultaat. 
Na analyse blijken de pijnpunten de nood aan eenheid, het bereik van anderstalige 
ouders en de communicatie over belangrijke beslissingen. Het moment ‘s morgens in 
de klas vinden ouders bijzonder waardevol.



SITUATIE

EVALUATIE Communicatie is altijd in beweging. Het is de bedoeling dat de richtlijn geregeld 
geëvalueerd en bijgewerkt wordt. Dat hoeft niet altijd uitgebreid.

Belangrijke vragen zijn dan:
ü Verloopt alles volgens plan?
ü Welke belemmeringen ervaren de uitvoerders/verantwoordelijken? Hoe kan je 

dat oplossen?
ü Op welke plekken houden mensen zich niet aan het plan en zoeken ze toch hun 

eigen weg?
ü Is er iets dat minder of juist meer aandacht verdient?
ü Sluit het verhaal in alle facetten goed aan? Is het flexibel genoeg? Is het door te 

trekken over de hele lijn?
ü Update van de situatieanalyse?
ü Een tevredenheidspeiling bij een klein ouderpanel?


