
Het belang van positief
communiceren

de opleiding/lokale buddywerking

Leraren kennen hun leerlingen het beste. 
Gebruik hun inzichten en kennis bij het selecteren van
leerlingen en bij het formuleren van doelen voor deze
leerlingen.

Faciliteer overlegmomenten tussen de leerkracht(-en) en de
Leerbuddy’(s).

de leerkrachten

de lee
rling

de bedoeling van het Leerbuddytraject
de doelen die nagestreefd worden
de verwachtingen tegenover de leerling
de communicatie met de ouders van de leerling
de vorderingen die de leerling maakt.
...

Leren is meer dan consumeren. 
Stimuleer de leerling bij het opnemen van de verantwoordelijkheid in
zijn/haar leerproces. 
Maak afspraken over wie (afhankelijk van de leeftijd van de leerling)
het best praat mét de leerling over 

Contacteer de opleiding of de buddywerking om jullie
wederzijdse verwachtingen te bespreken. 

De checklist kan helpen om je samenwerking vorm te geven.

Communiceer NAAR 

de ouders

Ouderbetrokkenheid heeft een positief effect op de
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. 

Bedenk manieren om ouders bij het Leerbuddytraject van hun
kind te betrekken en hun kind te ondersteunen. 

de leerbuddy

Leg de praktische en inhoudelijke afspraken die je maakt vast
op papier. De afsprakennota kan hierbij helpen.
 
Voorzie tijd waarin de leerkracht(en) met de Leerbuddy kan
overleggen. 

POSITIEF 
 

Een Leerbuddy is een geschenk! Het getuigt van een
groot geloof in de leerling en zijn/haar verdere
leerontwikkeling! Positieve relaties tussen alle partners
hebben een grote impact op de leervorderingen én
het welbevinden van de leerling. 

Stel de Leerbuddywerking op een positieve en
aantrekkelijke manier voor. Zo vergroot je de
motivatie van de leerling en vermijd je stigmatisering. 

Leerbuddy Vlaanderen
Wil je horen hoe andere scholen het aanpakken, staat je school voor
uitdagingen, heeft je school heel wat expertise met buddywerking …?
Neem deel aan de Lerende Netwerken voor Scholen.

Ontdek de kracht van delen en verbinden!  

Communiceer MET

www.leerbuddyvlaanderen.be 

HELDER

Duid op school één verantwoordelijke aan die het
overzicht van alle Leerbuddy-begeleidingen
bijhoudt en contactpersoon is voor alle partners.

Denk na welke communicatiekanalen je zal inzetten
om te informeren en te rapporteren aan alle
partners. 
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