Afspraken
Samenwerking tussen school en ouders
Voor de samenwerking tussen school en ouders/verzorgers hebben wij een aantal afspraken
opgesteld. Wij hebben dit vooral gedaan in het belang van zowel de ouders zelf als van het
kind. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig
schoolklimaat voor iedereen.
Wanneer ouders kiezen voor onze school verklaren zij zich akkoord met deze afspraken.
Algemeen

• Ouders worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de kinderen
•
•
•
•

gelden. School verwacht van ouders dat zij de schoolregels onderschrijven en dat zij,
waar mogelijk, meewerken aan de naleving van deze regels.
Ouders onderschrijven de inhoud en de uitgangspunten van de school, zoals
beschreven in de schoolgids. Dat betekent onder andere, dat alle kinderen meedoen
aan de activiteiten die voor hun groep aan de orde zijn.
Ouders respecteren de identiteit van de school, zoals beschreven in de schoolgids.
Besluiten worden genomen in het belang van het kind. Daarbij laten leerkrachten aan
ouders merken dat zij hun kind echt zien en begrijpen. Ouders laten aan de
leerkracht merken dat zij vertrouwen hebben in hun professionaliteit.
School verwacht van ouders dat hun kind:
- thuis heeft ontbeten als het op school komt;
fris gewassen is en zijn/haar tanden heeft gepoetst;
- de noodzakelijke spullen bij zich heeft (bijvoorbeeld gymspullen);
- een gezond tussendoortje/lunch bij zich heeft;
- op tijd op school is.

Omgang

• Ouders, en personeelsleden geven het goede voorbeeld aan de kinderen; zij gaan
•
•
•

altijd beleefd en respectvol met elkaar om. Ouders/verzorgers werken mee aan een
leefbare en veilige school.
Ouders en school gaan respectvol met elkaar om en accepteren elkaars
verantwoordelijkheid en rol.
Gebruik van bedreigingen en geweld wordt door school zonder meer afgekeurd.
School zal hiervan altijd aangifte doen bij de politie.
Gebruik van bedreigingen en elke vorm van geweld is voor school reden over te gaan
tot (onmiddellijke) verwijdering van hun kind(eren). (Zie ook de Regeling schorsing en
verwijdering.)

Allerlei

• Ouders houden zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de
•
•

directie aangevraagd. (Zie de geldende verlofregeling in onze schoolgids en/of de
website).
Afspraken met externe hulpverleners vinden zoveel mogelijk buiten schooltijd plaats.
Ouders lezen de informatie van school nauwkeurig en vragen indien nodig om
toelichting.
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• In de school en op het speelterrein wordt door niemand gerookt. Ook tijdens het
begeleiden van een groep kinderen (ook buiten school) wordt niet gerookt.

• Ouders geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de
•
•
•
•
•
•
•

administratie van school door.
Binnen de school en op het speelterrein wordt onderling (in beginsel) alleen
Nederlands gesproken.
School verwacht van ouders dat zij erop toe zien dat hun kind op tijd op school
aanwezig is en dat zij hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen
ziekmelden.
School raadt aan kinderen geen waardevolle spullen mee naar school te laten
nemen. Tip: wellicht is het een idee om de kleding van uw kind te voorzien van de
naam.
Ouders gaan het gesprek aan met hun kind over hoe je met een mobiel omgaat.
Ouders doen er verstandig aan om regelmatig mee te kijken en te lezen wat hun kind
met het mobieltje doet.
Ouders maken met schoolse activiteiten alleen foto’s van hun eigen kind. In ieder
geval worden geen foto’s gedeeld op bijvoorbeeld social media waarop andere
kinderen herkenbaar in beeld zijn.
Het bestuur en school zijn niet aansprakelijk voor vermissing c.q. beschadiging van
uw eigendommen.
Het speelterrein is niet de juiste plaats voor kritiek. School verwacht van ouders dat
vragen, opmerkingen, klachten of kritiek bij de direct betrokkenen (of bij de directie
van de school) worden neergelegd, waarbij ouders erop letten dit niet in
aanwezigheid van hun kind(eren) te doen.
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