Omgangscode school, ouders en leerlingen
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 optimaliseren. Dit is de reden dat we deze
gedragscode opstellen. Hierin legt de school de wederzijdse verwachtingen vast. Ook leerlingen
worden betrokken bij deze verwachtingen. Door deze code is het voor iedereen helder, wie welke
verantwoordelijkheden heeft. Ouders, leerlingen en de school kunnen elkaar erop aanspreken.
Er zijn daarnaast nog ander manieren om bij school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen
in de ouderraad, de medezeggenschapsraad of in bepaalde werkgroepen. Anderen verlenen
ondersteuning bij sportactiviteiten, schoolreizen of bij vieringen.
Ouders die actief willen worden, kunnen dat op school aangeven.
De ouders dragen bij de toelating van het kind tot de school deels hun opvoedkundige taak over
aan de school. Het is van wezenlijk belang dat dit in een coöperatieve sfeer plaatsvindt.
Wat mogen de ouders van school verwachten?


De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun kind op
cognitief,sociaal/emotioneel,motorisch en creatief gebied.



De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen op school; zorgt
voor een goed pedagogisch klimaat



De school zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om leerlingen op een zo hoog
mogelijk niveau, passend bij het kind,te laten functioneren



De school besteedt extra zorg aan leerlingen die moeite hebben met de leerstof of die juist
meer aankunnen



De school gaat respectvol om met ouders, leerlingen,leerkrachten en anderszins bij school
betrokkenen



De school houdt de regie in handen binnen de samenwerking tussen school en externe
betrokkenen.



De school beschermt de privacy van leerlingen en ouders; gegevens over thuissituatie,
medische informatie, gegevens van hulpverlenende instanties worden als privacygegevens
beschouwd.



De school werkt met een pestprotocol om het pesten op school tot een minimum te
beperken



De leraren maken tijd vrij voor ouders die vragen hebben; zij maken ouders duidelijk hoe
en wanneer zij bereikbaar zijn



De directeur van de school maakt tijd vrij voor ouders die vragen hebben;hij/zij maakt
ouders duidelijk hoe en wanneer hij/zij bereikbaar is.



De school zorgt voor een open communicatie.



De school zorgt voor:

- de jaarlijkse informatiekalender met allerlei praktische informatie
- de schoolgids
- de maandelijkse nieuwsbrief
- de informatieavond aan het begin van het cursusjaar
- de tien minuten gesprekken naar aanleiding van het rapport
- telefonisch contact zodra daar aanleiding voor is
- een actuele website: http://www.stephanus.nl
Wat mag de school van de ouders verwachten?


De ouders zorgen voor een positieve schoolhouding bij hun kind(eren):
-

Zij gaan respectvol om en praten met respect over leerlingen, team,andere
ouders en anderszins bij school betrokkenen.

-

Zij tonen belangstelling voor het schoolwerk van hun kind(eren) en zien
erop toe dat hun kinderen, indien nodig, hun huiswerk maken.

-

Zij tonen belangstelling voor school en zijn zoveel mogelijk aanwezig op de
ouderavonden en rapportbesprekingen



De ouders geven relevante informatie over hun kind door aan school.



De ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen de leerplicht nakomen.



De ouders zien erop toe dat hun kinderen op tijd op school zijn.



De ouders dragen er zorg voor dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen



De ouders zorgen ervoor dat hun kinderen toegerust zijn om aan alle activiteiten op school
mee te kunnen doen

Wat mag de school er van de leerlingen verwachten?


Gedrag volgens afspraken vastgelegd in het pestprotocol.

Door het opstellen en naleven van deze gedragscode scheppen wij een goed pedagogisch klimaat
waarbinnen alle betrokkenen zich prettig en veilig voelen.
Tevens bevorderen en bewaken wij de veiligheids- en welzijnsaspecten voor alle mensen die op
enigerlei wijze betrokken zijn bij school.

