Wat mag de ouder / verzorger van de school verwachten?

De school draagt zorg voor een kwalitatief goede communicatie naar ouders.
De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen.
- Inloopmomenten, rapportenavonden.
- Gesprekken na een afspraak tussen leerkracht en ouder, intern begeleider.
- Direct telefonisch contact als de leerkracht inschat, dat de ouder op de hoogte moet zijn.

-

De leraren plannen tijd voor ouders, die vragen hebben.
Voor en na schooltijd is er tijd om de leerkracht aan te spreken of om een afspraak voor een
gesprek te maken.
Ook op andere manieren, zoals telefonisch, kan er een afspraak gemaakt worden met de
leerkracht voor- en na schooltijd.
Via e-mail en telefonisch is het mogelijk contact te hebben met de leerkracht.
De mail gebruiken we alleen voor het doen van korte mededelingen of een afspraak plannen.

De directie van de school heeft tijd voor ouders die zaken uitgebreider willen bespreken.
Na een afspraak voor een gesprek kunnen algemene beleidszaken altijd met de directeur
besproken worden.
- Als het over uw kind gaat of over zaken op groepsniveau maakt u eerst een afspraak met de
leerkracht en/of de intern begeleider. Komen we er niet uit, dan kan er een afspraak gemaakt
worden met de directeur.
-

-

De school zorgt voor:
een schoolgids;
een twee wekelijkse nieuwsbrief;
een duidelijke website waarop ouders informatie kunnen (terug) lezen;
een weekmail iedere vrijdag van de groepsleerkracht waarin wordt verteld wat er in de groep
allemaal is beleefd;
een informatieavond aan het begin van het cursusjaar voor alle groepen;
een ouderavond tijdens het schooljaar waarop en onderwerp centraal staat;
omgekeerde 10-minutengesprekken aan het begin van het schooljaar, twee keer per schooljaar
10minutengesprekken,
één keer per jaar een week open lessen;
maandelijks een inloop om het werk van de kinderen te bekijken, gecombineerd met;
koffie-inloop;
telefonisch contact, zodra daar aanleiding voor is .

Daarnaast:
De school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school, de school zorgt
voor een goed pedagogisch klimaat.
- Van het team mag verwacht worden, dat zij hierin investeren, omdat we denken, dat kinderen
goed gaan leren als zij zich veilig en vertrouwd voelen.
- We volgen het kind op dit gebied met het leerlingvolgsysteem Zien - We hebben
„omgangsregels‟ in de school geïmplementeerd.
- Pesten krijgt in iedere groep ieder schooljaar aandacht via de omgangsregels van PBS en extra
aandacht op momenten dat we dat nodig vinden.
Naast aanbrengen van kennis heeft de school ook oog voor het ontwikkelen van sociaalemotionele aspecten.

-

zie boven
zorplannen

De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo hoog
mogelijk niveau te laten functioneren.
- De school kent vastgelegd zorgbeleid en procedures. Deze zijn leidraad voor handelen voor de
leerkracht en de IB‟er. Uitgangspunt hierin is dat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. Het doel
van het zorgbeleid is: Elke leerling profiteert in voldoende mate van het onderwijsaanbod en het
pedagogisch klimaat.
- Er wordt voortdurend gewerkt aan de individuele ontwikkeling van de leerkrachten en aan de
teamontwikkeling, zodat de leerkrachten optimaal onderwijs kunnen geven.
- We hebben een helder onderwijsmodel met zelfstandig werken en talentenontwikkeling,
waarvan we geloven dat binnen dit model alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met leerstof of die juist veel
meer aankunnen.
- De school heeft het zorgbeleid zorgvuldig beschreven en evalueert dit regelmatig. De eerste
zorg voor leerlingen wordt gedaan door de groepsleerkracht. De groepsleerkracht richt de
groepsorganisatie zo
in, dat hij tijd en ruimte krijgt leerlingen extra te helpen b.v. aan de instructietafel. Verder
coördineert de intern begeleider de zorg aan de leerlingen. Er zijn leerlingen, die extra hulp
krijgen door remedial teaching in de groep of ambulante begeleiding. Er zijn leerlingen die een
aparte leerlijn volgen voor één of meerdere vakken.
- De zorg richt zich niet alleen op leerlingen, die moeite hebben met de leerstof, maar ook op
leerlingen, die veel meer aankunnen. Er is een beleid in ontwikkeling waarbij hoogbegaafden en
hoog intelligenten speciale stof krijgen aangeboden en waarbij verdiepingsklassen zijn.
De school hecht belang aan ouderbetrokkenheid en besteedt aandacht aan het stimuleren en
faciliteren ervan.
- Ouderbetrokkenheid is een voortdurend aandachtspunt van de school,
-

We geven dit vorm door met ouders te participeren in een klankbordgroep en ouders hun
talenten in te laten zetten voor de school.

Wat verwacht de school van de ouder/verzorger?

De school verwacht van ouders dat:
- ze zichzelf op de hoogte stellen van het reilen en zeilen van de school, door de inhoud van de
schoolgids tot zich te nemen en het twee wekelijks lezen van de nieuwsbrief;
- ze erop toezien dat hun kinderen op tijd op school zijn;
- ze er zorg voor dragen dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen;
- ze aanwezig zijn op de verplichte 10-minuten gesprekken en andere verplichte bijeenkomsten; ze belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens schoolactiviteiten; ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kinderen en hen aanmoedigen;.
- ze regelmatig met hun kinderen over school praten en hen een positieve schoolhouding
bijbrengen;
- ze, voor zover van toepassing, erop toe zullen zien dat hun kinderen hun huiswerk en
proefwerken maken en het tijdig op school inleveren;
- ze extra lesstof thuis met hun kind gaan oefenen als de leerkracht dit heeft aangegeven;
- ze tijdig en op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school;
- ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht nakomen;

-

ze ervoor zorgen dat hun kinderen toegerust zijn om aan alle activiteiten op school mee te
kunnen doen;
ze hun kinderen stimuleren deel te nemen aan activiteiten die de school organiseert (sport,
excursies, culturele activiteiten, schoolreizen, enz.);
ze met respect over school praten, zodat andere leerlingen, leraren, overig personeel en
andere ouders en leerlingen serieus worden genomen;
ze zelf de eindverantwoordelijk van de opvoeding op zich nemen, de school heeft de
verantwoordelijkheid binnen de school;
ze zich medeverantwoordelijk voelen en gedragen voor het onderwijs en opvoeding van hun
kind door zich tijdig op de hoogte te stellen van de ontwikkeling van hun kind en bij
onvolkomenheden tijdig contact opnemen met de leerkracht.

T.a.v. de ouderhulp:
- ze zich zoveel mogelijk inzetten voor de kinderen door het bieden van ouderhulp;
- ze houden aan de schoolregels en afspraken;
- als u iets opvallends ziet dit meteen meldt bij de leerkracht en dit niet met andere ouders
bespreekt; - Bij alle activiteiten heeft de leerkracht de verantwoordelijkheid.

