
  
  
  
  
  
  

  
WEDERZIJDSE   VERWACHTINGEN   OUDERS    ⬄ SCHOOL   

  
Kern   
Bij   de   ontwikkeling   van   het   kind   spelen   de   ouders   en   de   school   een   belangrijk   rol.   Ouders/verzorgers   
en   vertegenwoordigers   van   de   school   zullen   hierover   regelma�g   met   elkaar   in   gesprek   gaan.   
Hoofdlijn   van   het   gezamenlijk   handelen   is   het   creëren   van   een   sfeer   waarin   de   basishouding   
vertrouwen,   verbinding   aangaan   met   elkaar   en   rekening   houden   met   elkaar   belangrijke   
uitgangspunten   zijn.   School   en   ouders   zijn   belangrijk   voor   elkaar   als   pedagogische   partners.   Het   is   
daarom   belangrijk   dat   wederzijdse   verwach�ngen   duidelijk   geformuleerd   en   gecommuniceerd   zijn.     

  
Wat   kunnen   ouders   van   de   school   verwachten?   

  
🗶 De   school   respecteert   de   iden�teit   van   de   ouders.     
🗶 De   school   communiceert   op   correcte   en   respectvolle   wijze   naar   de   ouders/verzorgers   en   zorgt   

in   overleg   met   ouders/verzorgers   voor   externe   hulp,   wanneer   zij   niet,   of   onvoldoende   in   staat   
is,   om   de   juiste   begeleiding   te   geven   die   nodig   is   voor   de   ontwikkeling   van   het   kind.   

🗶 Leraren   zijn   aanspreekbaar   op   hun   omgang   met   de   kinderen.   
🗶 De   school   informeert   ouders/verzorgers   minimaal   2-keer   per   jaar   over   de   ontwikkeling   van   

hun   kind(eren).     
🗶 De   school   werkt   aan   een   goed   pedagogisch   klimaat,   zodat   de   leerlingen   zich   veilig   en   

vertrouwd   voelen.     
🗶 De   school   werkt   met   een   pestprotocol   (Veiligheidsbeleid)   om   het   pesten   op   school   tot   een   

minimum   te   beperken.     
🗶 De   leraren   houden   wekelijks   �jd   vrij   voor   ouders/verzorgers   die   vragen   hebben;   ouders   weten   

hoe   ze   de   leerkracht   kunnen   bereiken.   
🗶 Indien   gewenst,   wordt   er   binnen   een   week   een   afspraak   gemaakt   met   ouders/verzorgers   die   

vragen   hebben   door   leraren   of   direc�e.     
🗶 Het   onderwijsaanbod   wordt   afgestemd   op   de   ontwikkeling   van   het   kind.     
🗶 De   school   draagt   bij   aan   begrip   voor   leerlingen   met   een   speciale   onderwijsbehoe�e.     
🗶 Leraren   zorgen   voor   een   goede   verdeling   van   de   aandacht   voor   alle   leerlingen   in   de   groep.     
🗶 De   school   gaat   zorgvuldig   om   met   vertrouwelijke   gegevens   van   ouders/verzorgers   en   kinderen.     
🗶 De   school   zorgt   voor   een   goede   communica�e   met   de   ouders/verzorgers   door:   

o een   jaarlijks   aangepast   informa�ebulle�n   met   de   jaarplanning   voor    ouders/verzorgers   
o de   schoolgids   
o een   schoolplan   (voor   4   jaar)   
o de   wekelijkse   nieuwsbrief   
o informa�efolder   voor   nieuwe   kleuters       
o een   kennismakingsmoment   met   de   nieuwe   kleuter   en   de   ouders     
o informa�e   -avond   aan   het   begin   van   het   schooljaar   



  
o �en   –minuten   -gesprekken   in   november   en   maart   &   mogelijkheid   tot   einde   –schooljaar   

–gesprek   
o 3x   per   jaar   een   spreekweek   
o actuele   website   
o communica�e   via   ouderapp   (   Social   Schools)   
o telefonisch   contact   zodra   daar   aanleiding   voor   is   
o adequaat   e-mail   verkeer   

  
Wat   verwacht   de   school   van   ouders/verzorgers?     
    
De   school   verwacht   van   ouders/verzorgers   dat:   

  
🗶 De   ouders/verzorgers   respecteren   de   iden�teit   van   de   school.     
🗶 De    ouders/verzorgers   communiceren   op   correcte   en   respectvolle   wijze   naar   de   school   en   

zorgen   in   overleg   met   de   school   voor   externe   hulp,   wanneer   zij   niet,   of   onvoldoende   in   staat   
zijn,   om   de   juiste   begeleiding   te   geven   die   nodig   is   voor   de   ontwikkeling   van   het   kind.   

🗶 De   ouders/verzorgers   zijn   aanspreekbaar   op   hun   omgang   met   de   kinderen.   
🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   dat   hun   kinderen   op   �jd   op   school   zijn.     
🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   dat   hun   kinderen   voldoende   uitgerust   op   school   komen.     
🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   ze   belangstelling   tonen   voor   de   ontwikkeling   van   hun   

kind(eren)   door   aanwezig   te   zijn   op   ouderavonden,   informa�e   -avonden   en   bij   �en   –minuten   
–gesprekken.   Minimaal   2   keer.   

🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   ze   met   hun   kinderen   op   een   posi�eve   wijze   over   school   
praten   en   hen   een   posi�eve   schoolhouding   bijbrengen.     

🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor,   voor   zover   van   toepassing,   dat   ze   erop   toezien   dat   hun   
kinderen   hun   huiswerk   maken.    

🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   ze   �jdig   en   op   gepaste   wijze   relevante   informa�e   over   hun   
kind   doorgeven   aan   school.     

🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   ze   erop   toezien   dat   hun   kinderen   de   leerplicht   nakomen.     
🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   ze   begrip   tonen   voor   het   gedrag   van   kinderen   met   speciale   

onderwijsbehoe�en   en   de   afspraken   daarover   met   de   leraar.     
🗶 De   ouders/verzorgers   zorgen   ervoor   ze   met   hun   vragen   en   zorgen   naar   de   leraar   stappen   en   in   

tweede   instan�e   zo   nodig   een   gesprek   met   de   schoolleiding   aan   gaan.     
  

  
  
  
  

  


