Samenwerkingsovereenkomst ouders en school

Beste ouders,
Fijn, dat u voor onze school hebt gekozen. Wij heten u en uw kind van harte welkom.
Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van
uw kind. Die gedeelde verantwoordelijkheid brengt een vorm van samenwerking en
wederzijdse betrokkenheid met zich mee. Omdat de samenwerking van school en ouders de
basis is voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van uw kind, hebben wij een aantal
afspraken daarover vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hierin staat zowel wat
ouders van de school kunnen verwachten als wat de school van de ouders verwacht. Het is
een intentieverklaring waarin is beschreven dat beide partners, in het belang van uw kind,
bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen en er kort gezegd ‘samen voor gaan’.
Team basisschool De Startbaan

Onderwijsinhoudelijk
School:
• De school staat voor kwalitatief goed en passend onderwijs, zoals beschreven in de
schoolgids en informeert ouders daarover via mail en website.
• De school stimuleert een brede ontwikkeling van kinderen: op gebied van leren,
spelen en creatief uiten.
• De school volgt de ontwikkelingen van de kinderen en gaat hierover met ouders in
gesprek.
Ouders:
• Ouders zijn op de hoogte van het aanbod en stimuleren hun kind.
• Ouders verlenen de school, na overleg, toestemming om hun kind te bespreken met
externe deskundigen.
Sociaal-pedagogisch klimaat
School:
• De school werkt samen met ouders aan een leefbare en veilige school d.m.v. PBS
(Positive Behaviour Support). Binnen PBS staat pestpreventie mede centraal.
• Leerkrachten gaan respectvol om met ouders en kinderen, dat betekent ook dat de
school elke cultuur en geloofsovertuiging van ouders en kinderen respecteert.
• School registreert probleemgedrag en brengt ouders hiervan op de hoogte.
Ouders:
• Ouders werken samen met school aan een leefbare en veilige school en zijn op de
hoogte van de PBS-aanpak.
• Ouders gaan respectvol om met personeel, andere ouders en kinderen.
• Ouders spreken met respect over de school en de kinderen, dat betekent ook dat
elke cultuur en geloofsovertuiging van andere ouders, kinderen en leerkrachten
gerespecteerd wordt.
• Ouders stimuleren gewenst gedrag en spreken bij ongewenst gedrag hun kind
daarop aan.
• Ouders informeren de school als er problemen zijn in de thuissituatie.
• Ouders communiceren respectvol over school op sociale media.
Regels en afspraken
School:
• De school neemt contact op met ouders indien het kind onafgemeld afwezig is. Bij
ongeoorloofde afwezigheid wordt de ambtenaar leerplicht geïnformeerd.
• De school gaat vertrouwelijk om met informatie van kind en ouders.
• De school werkt met heldere gedragsverwachtingen die voor iedereen bekend zijn.
Ouders:
• Ouders houden zich aan de regels van de leerplichtwet (zie schoolgids).
• Ouders kennen de gedragsverwachtingen en handelen hiernaar.
• Ouders melden hun kind via ouderportaal of telefonisch af en voor 8.15uur of
12.55uur af bij ziekte of afwezigheid.
• Afspraken voor externe hulpverlening worden bij voorkeur buiten schooltijd gemaakt.
• Ouders zien erop toe dat hun kind geen gsm, gevaarlijke en ongewenste spullen mee
naar school neemt.
• Ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij allerlei activiteiten.

Communicatie
School:
• De school gaat met ouders in gesprek over de vorderingen en het welbevinden van
hun kind.
• Natuurlijk zal de school, indien nodig, tussendoor contact opnemen met
ouders.
• Alleen zakelijke informatie wordt uitgewisseld via de mail. (Zie procedures;
mailcontact school - ouders.)
• De school draagt zorg voor:
- een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids en kalender
- een maandelijkse nieuwsbrief
- bijhouden van het Ouderportaal om ouders te informeren over het lesaanbod
•

De school hanteert de volgende contactmomenten:
Wat?
Wanneer?
Startgesprekken
3e en 4e week van het
schooljaar.
Als het kind 2 weken op
school zit.
Tussenevaluatie
November/ december
Informatie-avond VO
Oktober
Rapportgesprek 1

November/ december

Adviesgesprek
Rapportgesprek 2/

November/ december
Maart

Rapportgesprek 3/
10 min gesprek

Juni/ juli

* Leerlingen groep 3 t/m 8 zijn bij het gesprek aanwezig.

Welke groep(en)?
Groep 1 t/m 8*
Instromers groep 1
Groep 2/ 3
Groep 7
Groep 8*
Groep 1 t/m 7: op
verzoek van ouders of
leerkracht.
Groep 8*
Groep 1 t/m 7: alle
ouders.
Groep 8: op verzoek van
ouders of leerkracht.
Groep 1 t/m 8: op
verzoek van ouders of
leerkracht.
Groep 7: alle ouders
i.v.m. pré-advies.*

Ouders:
• Ouders worden verzocht informatie over de voorschoolse periode met school te
delen.
• Ouders zijn op de hoogte van de inhoud van de schoolgids, kalender en
nieuwsbrieven.
• Ouders tonen belangstelling voor school en zijn aanwezig bij themabijeenkomsten
en oudergesprekken.
• Ouders lezen tussentijdse informatie die school verstrekt.
• Bij vragen of onduidelijkheden m.b.t. het handelen van de leerkracht, bespreken
ouders dit met de leerkracht.
• Ouders respecteren een genomen sanctie of maatregel m.b.t. hun kind.
• Alleen zakelijke informatie wordt uitgewisseld via de mail. (Zie procedures;
mailcontact school - ouders.)
• Ouders worden verzocht de school er van in kennis te stellen als hun kind extern
onderzoek, ondersteuning dan wel hulp krijgt (denk aan Remedial Teaching, therapie
etc.)

