Leerlingen hebben baat bij een goede relatie
tussen hun ouders en de school. Samenhang in
de opvoeding thuis en op school is daarbij erg
belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op
de schoolprestaties.
Wij willen als school graag de contacten met alle
ouders verbeteren/optimaliseren. Dat is ook de
reden dat we een aantal wederzijdse
verwachtingen uitspreken. Door het uitspreken
van deze verwachtingen is voor iedereen helder
wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders,
leerlingen en school kunnen elkaar er op
aanspreken.
Er zijn daarnaast nog andere manieren om bij de
school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting
nemen in de ouderraad, de
medezeggenschapsraad, de klankbordgroep
ouders of in bepaalde werkgroepen. Anderen
verlenen ondersteuning bij sportactiviteiten,
schoolreizen of bij vieringen.
Ouders die actief willen worden, kunnen dat op
school aangeven bij de directie, de
groepsleerkracht of bij leden van de
Medezeggenschapsraad of de Ouderraad
Wat kunnen de ouders van school verwachten?
-

De school informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen;
De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school,
zorgt
voor een goed pedagogisch klimaat;
Naast aanbrengen van kennis heeft de school ook oog voor de ontwikkelingen van sociaalemotionele aspecten;
De school werkt met een pestprotocol (op school verkrijgbaar) om pesten op school tot
een minimum te beperken;
De leraren houden elke week tijd vrij voor ouders die vragen hebben. U kunt hiervoor met
hen een afspraak maken.
De directie maakt tijd vrij (bij voorkeur op afspraak) voor ouders die zaken uitgebreider
willen bespreken;
De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de leerlingen op een zo
hoog
mogelijk niveau te laten functioneren;
De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of
die
juist veel meer aankunnen;
De school zal de communicatie met de ouders waar mogelijk verbeteren;
De school zorgt voor:
de schoolgids en schoolkalender;
de maandelijkse nieuwsbrief;
de informatieavond aan het begin van het schooljaar;
de tienminutengesprekken in november, maart en juni naar aanleiding van het
rapport;
het huisbezoek in groep 1 door de groepsleraar;
een actuele website: www.deappelkpo.nl;
telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is.

Wat verwacht de school van ouders?
De school verwacht van ouders dat:
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-

-

ze de katholieke identiteit van de school onderschrijven;
ze de algemene regels (leef-, gedrags- en schoolregels) onderschrijven;
ze in het belang van de positieve ontwikkeling van het kind om optimaal te kunnen
deelnemen aan het onderwijs op onze school, toestemming geven om testen af te nemen
en om extra ondersteuning (RT, MRT, handelingsplannen, SOVA-training, etc) aan te
bieden;
ze, net als de kinderen bij ons op school, de Nederlandse taal gebruiken;
ze met respect over de school praten, zodat andere leerlingen, leraren, overig personeel en
andere ouders serieus worden genomen;
ze regelmatig met hun kinderen over school praten en hun een positieve schoolhouding
bijbrengen;
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 belangstelling tonen voor school en zoveel mogelijk aanwezig zijn op
contactavonden, ouderavonden en rapportbesprekingen;
ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kinderen, hen aanmoedigen en helpen
waar nodig is;
ze, voor zover van toepassing, erop toe zullen zien dat hun kinderen hun huiswerk maken;
ze tijdig en op afgesproken wijze relevante informatie over hun kind aan school doorgeven;
ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht nakomen;
ze ervoor zorgen dat hun kinderen toegerust zijn om 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 de vrijwillige ouderbijdrage aan de Ouderraad zo spoedig mogelijk betalen;

Wij hopen door deze verwachtingen uit te spreken een positieve bijdrage te leveren aan een veilige
school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.
Het is ons een grote zorg de ouders daadwerkelijk en diepgaand te betrekken bij onze school. Wij
zijn de mening toegedaan dat de ouders hun kinderen aan ons toevertrouwen en zodoende recht
hebben op de hoogte te blijven van het functioneren van hun kind en recht hebben op openheid in
veel gebieden binnen de school.
Immers de ouders vertrouwen hun kind aan de school toe en de school heeft tot taak een goed
leerklimaat te scheppen. Uiteindelijk zijn het ook steeds de ouders onder wiens
verantwoordelijkheid uiteindelijk beslissingen worden genomen hun kind betreffende.
Informatieplicht ouders.
Ook wettelijk is geregeld dat de school de ouders volledig en tijdig informeert.
Indien ouders niet gezamenlijk de zorg hebben over een kind zal de school haar best doen beide
ouders te informeren.
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