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Racisme bij ouders: hoe reageer je?

‘Haal die vod van je kop’ of ‘Dat kan je vriend niet zijn want hij is (g)een moslim’.
Racistische reacties kan je ook bij ouders aan de schoolpoort tegenkomen. Soms
leidt dat zelfs tot een slaande ruzie. Hoe reageer je als school op zo’n incident?
“Wees duidelijk. En kies voor de dialoog”, zegt Cathy de Raes. Zij is
projectmanager Basisonderwijs en Leerlingenbegeleiding bij de Pedagogische
Begeleidingsdienst van het GO!.

1 Wees duidelijk: dit kan niet door de beugel

Of je nu leraar of directeur bent, distantieer jezelf van de racistische woorden.
Maak duidelijk dat zulke uitspraken voor jou onaanvaardbaar zijn, vanuit je
persoonlijke visie, het schoolreglement en zelfs de grondwet. Dit kan niet.

2 Hou het incident zo klein mogelijk

Beperk de chaos en het tumult zo veel mogelijk. Kinderen begrijpen de context
van het incident immers niet helemaal. Misschien hebben zij de racistische
opmerking zelfs niet gehoord. Zo’n ruzie komt hard aan, zeker bij de kinderen
van de betre�ende ouders. Zij zullen altijd de kant van hun eigen papa of mama
kiezen. Want hun ouders zijn voor hen veel meer dan die ene uitspraak.

3 Praat met de ouder

Nodig de ouder die de racistische uitspraak deed, uit voor een gesprek.
Confronteer hem of haar met het incident en vraag door naar mogelijke
oorzaken. Is er onlangs iets ingrijpends gebeurd in zijn leven dat het gedrag
verklaart? Praat het incident niet goed, maar zorg ervoor dat de ouder zijn verhaal
kan doen. Zo voelt hij zich gehoord en luistert hij beter naar je boodschap.

4 Wijs op het belang van een veilige leeromgeving

Vat het pedagogisch project op een positieve manier samen: “Wij willen een
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veilige leeromgeving creëren voor alle kinderen – ook die van jou – waarin
iedereen een plek krijgt, zich aanvaard voelt en niet wordt aangevallen op zijn
identiteit. Daarom gaan we respectvol met mensen om, ongeacht onze
persoonlijke tragedies – daar hebben de mensen die je nu aanvalt niets mee te
maken.”

Je kan ook verwijzen naar het nieuw decreet leerlingenbegeleiding. Dat verplicht
scholen om het psychisch-sociaal functioneren van hun leerlingen waarborgen op
niveau 0 van het zorgcontinuüm (basiszorg). Bescherming tegen racisme valt daar
onder.

5 Keur het gedrag af, niet de persoon

Een speelplaatsverbod geeft het verkeerde signaal, alsof je racisme buiten de
schoolpoort wel tolereert. Zulke uitspraken kunnen nooit, nergens, door niemand
– zo staat het in de grondwet. Maak duidelijk dat de ouder nog altijd welkom is
in de school, zolang hij zich aan de regels houdt. Op die manier keur je het gedrag
af, niet de persoon.

6 Voer een antiracismebeleid: voor en door ouders

Openlijke racistische praat veroorzaakt ophef. Beperk de roddels, bijvoorbeeld
door een ouderavond te organiseren. Omschrijf het voorval zo feitelijk mogelijk
en leg uit welke stappen de school heeft gezet. Laat de ouders vervolgens
samen nadenken over de vraag “Hoe kunnen we voorkomen dat dit nog eens
gebeurt?” Dat verbindt hen met elkaar en geeft bovendien de betrokken ouder(s)
de kans om zich van een andere kant te tonen.

8 Geef je beleid kleur met aantrekkelijke posters

Zorg dat het antiracismebeleid blijft leven in de school, bijvoorbeeld door
‘Loesje’- of ‘Omdenken’-posters in de gangen te gangen die je visie illustreren. Zo
zet je ouders en leerlingen met humor aan het denken.

9 Zet aan tot actie in het schoolreglement

Moedig in het schoolreglement leerlingen en ouders aan om racistische
incidenten te melden. Maar tref ook als schoolteam maatregelen. Stel samen een
gedragscode op en denk een stappenplan uit.

Peter
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GEEF EEN REACTIE

Peter
28 september 2016

Heel �jn dat er gereageerd wordt tegen racisme!
Jammer dat er zo weinig gereageerd wordt als de volgende woorden geroepen
werden:
– Vette padde
– Lelijke rostekop
– Vuile sproetekop
Even erg als racisme! Maar dat komt niet in de actualiteit! Stel je maar in de plaats
van die kinderen!

 Beantwoorden (https://www.klasse.be/53113/racistische-reactie-schoolpoort-hoe-reageren/?
replytocom=8215#respond)

Peter
4 oktober 2016

Geen enkele leerkracht die hierop reageert… Er is weinig besef dat dit ook een
vorm van racisme is!

 Beantwoorden (https://www.klasse.be/53113/racistische-reactie-schoolpoort-hoe-
reageren/?replytocom=8361#respond)

Veerle
5 oktober 2016

Dag Peter,
Racistische uitspraken vloeien voort uit vooroordelen.
Niemand ontsnapt hieraan. het is onze ‘verdomde plicht’ elke dag weer de
strijd aan te binden met de vooroordelen die in elk van ons woekeren. het is
zo gemakkelijk hieraan toe te geven. Ook op onze scholel is dit sluipend gif.
in die zin heb je dus overschot van gelijk.
Toch denk ik dat het racisme tov van andersdenkenden nu extra aandacht
moet krijgen.
Het ongenuanceerd ‘alles op een hoopje gooien ‘ gebeurt al te vaak en naar
mijn bescheiden mening hebben wij- als begeleiders van kinderen in hun
groeiproces – een niet te miskennen taak.
Het discriminatiemonster heeft vele koppen… laat ons hier geen keuzes in
maken. Ze moeten er allemaal aan!
Dit wou ik even kwijt.

 Beantwoorden (https://www.klasse.be/53113/racistische-reactie-schoolpoort-hoe-
reageren/?replytocom=8373#respond)
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