Gedragscode voor ouders en verzorgers binnen onze scholen
September 2015

1

Ouders/verzorgers*

Ouders zijn voor KBA scholen volwaardige partners. Onze scholen betrekken ouders op veel manieren bij de
school en bij het onderwijs. Zo is er op veel scholen een Ouderkamer of een andere ruimte waar ouders elkaar
kunnen ontmoeten. Daarnaast hebben scholen een cursusaanbod voor ouders en organiseren scholen
themabijeenkomsten.
Op elke school is een Ouderraad en een Medezeggenschapsraad. Op het niveau van de stichting KBA kennen
wij een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin ouders vertegenwoordigd zijn.
Gedragscode voor ouders
Een school kan niet zonder afspraken. Voor de kinderen kennen wij de schoolregels die in de schoolgidsen
staan. Ook voor ouders/verzorgers hebben wij, in overleg met de GMR, een Gedragscode opgesteld. Wij
hebben dit vooral gedaan in het belang van de ouders zelf. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een
veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. Wanneer u kiest voor één van onze scholen verklaart u
zich akkoord met onderstaande Gedragscode.

GEDRAGSCODE VOOR OUDERS MET KINDEREN OP ÉÉN VAN DE SCHOLEN VAN STICHTING KBA Nw West
ALGEMEEN:
1.

U wordt als ouder geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de kinderen gelden.
Wij verwachten van u dat u de schoolregels onderschrijft en dat u, waar mogelijk, meewerkt aan
de naleving van deze regels.

2.

U onderschrijft de inhoud en de uitgangspunten van de school zoals beschreven in
de Schoolgids. Dit betekent onder meer dat alle kinderen meedoen aan de activiteiten die voor hun
groep aan de orde zijn.

3.

U respecteert de identiteit van de school zoals beschreven in de Schoolgids.

OMGANG:
1.

Onze medewerkers en u geven het goede voorbeeld aan de kinderen; u gaat altijd
beleefd en respectvol met elkaar om. U werkt mee aan een leefbare en veilige
school.

2.

Gebruik van bedreigingen en geweld wordt door ons sterk afgekeurd. Wij zullen hiervan altijd
aangifte doen bij de politie.

3.

Gebruik van bedreigingen en elke vorm van geweld is voor ons reden over te gaan tot (onmiddellijke)
verwijdering van (een) kind(eren).

*Omwille van leesbaarheid staat in dit stuk OUDERS waar bedoeld wordt OUDERS/VERZORGERS.
Zie volgende pagina
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ZORG VOOR DE KINDEREN:
1.

U informeert de leerkracht zo spoedig mogelijk over problemen van uw kind in
de thuissituatie of op school. (De school informeert u op haar beurt wanneer er sprake is van
op school geconstateerde problemen.)

2.

U toont belangstelling in de vorderingen van uw kind door o.a. op de contactavonden en
ouderavonden te komen.

3.

U verleent toestemming om indien nodig uw kind te bespreken binnen de leerlingenzorg.
Eventueel wordt uw kind besproken met hulpverleners en beroepskrachten van buiten de school. U
verleent toestemming voor het (door de school) afnemen van die testen en toetsen die nodig
zijn voor een juiste diagnose. U wordt gedurende het zogeheten “zorgtraject” nauwkeurig
geïnformeerd. Voor het afnemen van toetsen en/of testen door instanties van buiten de school is uw
toestemming altijd vereist.

ALLERLEI:
1.

U houdt zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie aangevraagd.

2.

Afspraken met externe hulpverleners (o.a. dokter, tandarts) vinden zoveel mogelijk buiten schooltijd
plaats.

3.

U leest de informatie van school nauwkeurig en vragen indien nodig om toelichting.

4.

In de school en op de speelplaats wordt door niemand gerookt. Ook tijdens het begeleiden van een groep
kinderen (ook buiten school) wordt niet gerookt.

5.

U geeft wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de schooladministratie door.

6.

Binnen de school en op de speelplaats wordt alleen Nederlands gesproken.

7.

Wij verwachten van u dat u er op toe ziet dat uw kind op tijd op school aanwezig is en dat u uw kind in
geval van ziekte voor het begin van de lessen ziek meldt.

8.

Hebt u vragen, opmerkingen, klachten of kritiek? De speelplaats is hier niet de juiste plaats voor. Wij
verwachten dat u uw vragen, opmerkingen, klachten of kritiek bij de direct betrokkenen (of bij de directie
van de school) neerlegt, waarbij u er op let dit niet in aanwezigheid van kinderen te doen.

Waar de gedragsregels niet in voorzien, wordt iedereen geacht te handelen naar de geest van deze
gedragscode.
Meer praktische informatie kunt u vinden in de schoolgids op de website van de betreffende school.
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