Wederzijdse verwachtingen ouders-school

U vertrouwt uw kind toe aan onze school.
De school vindt de relatie en de samenwerking met ouders erg belangrijk. In deze brief willen
we de wederzijdse verwachtingen benoemen en vastleggen. Het uitgangspunt is dat leraren,
leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid en dat ze samen
verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor de leerresultaten.
Wat mag u van de school verwachten?
✍ De school zorgt voor een veilig klimaat, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.
✍ De school stelt zich tot doel de aanwezige talenten van elk kind maximaal te
ontwikkelen. Om dat te bereiken stellen we hoge eisen. (Het schoolbeleid staat
beschreven in de schoolgids en in het schoolplan.)
✍ De school ziet een goede relatie en samenwerking tussen ouders en school als een
belangrijke voorwaarde.
✍ De school hecht in het bijzonder aan openheid en respect.
✍ Ouders zijn welkom op school.
✍ In gesprekken zijn leerlingen, leraren en ouders niet gelijk, maar wel gelijkwaardig. We
nemen de tijd voor gesprekken.
✍ Met inachtneming van de privacy regels zijn officieel gemelde klachten openbaar en
wordt bekend gemaakt wat de school met de klacht doet.
✍ Wetten en regels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt.
De communicatie school - ouders
✍ De school houdt de ouders regelmatig op de hoogte over de voortgang van het onderwijs
en over de ontwikkeling van het kind. We organiseren o.a. hiervoor een informatieavond
en houden tien-minuten gesprekken.
✍ In het geval van bijzonderheden worden de ouders uitgenodigd.
✍ De leerkracht houdt elke dag na schooltijd tijd vrij om met ouders te kunnen overleggen.
Wenst u een uitgebreider gesprek, dan kan er een afspraak worden gemaakt.
✍ De directeur maakt tijd vrij om met ouders te spreken. Bij voorkeur op afspraak
✍ Eens per twee weken ontvangen de ouders een nieuwsbrief. (De schoolberichten)
✍ Er bestaat de mogelijkheid tot huisbezoek.
✍ In samenspraak zoeken we naar oplossingen voor problemen.
✍ Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders.
Wat mag de school van ouders verwachten?
✍ Ouders onderschrijven de uitgangspunten van de school, ook ten aanzien van de
algemeen geldende fatsoensnormen, alsmede de gedrags- en schoolregels, zoals die
staan beschreven in de schoolgids.
✍ Ouders hebben een stimulerende en positieve houding ten opzichte van het onderwijs.
✍ Ouders tonen dagelijks belangstelling voor het schoolwerk van hun kind.
✍ Ouders geven stimulans bij het maken van huiswerk.
✍ Ouders proberen naar vermogen ondersteuning te bieden bij activiteiten (sport,
evenementen, acties, e.d.).
✍ Ouders informeren de school tijdig in het geval van bijzonderheden.
✍ De wetten en regels worden door ouders en leerlingen nageleefd (de leerplichtwet,
ouderbijdrage enz.)
✍ Bijeenkomsten van de school worden door de ouders bezocht.
De verantwoordelijke ouder van……………………………….. heeft kennis genomen van de
wederzijdse verwachtingen en tekent deze voor gezien.
Plaats: …………………………..
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