Vrije Basisschool Pius X
Bredenakkerstraat 31
9070 Destelbergen

Engagementsverklaring
School en ouders werken samen!

We engageren ons om de opleiding en opvoeding van elk kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
We maken wederzijdse afspraken:

We kiezen voor samenwerking
Informatie delen met elkaar

Communicatie met elkaar

Oudercontacten

Respect voor elkaar

*de school geeft een warm en hartelijk onthaal, geeft
informatie en legt het schoolreglement uit
*de ouders lezen het schoolreglement en doen wat erin staat
*de school vertelt welke opvoeding de kinderen krijgen
(pedagogisch project)
* de school maakt duidelijke afspraken
* de ouders komen naar de infoavond
*de school informeert de ouders via
=> de agenda van het kind
=> brief op papier of via mail
=> digitale nieuwsbrief
*de ouders lezen de communicatie
*de ouders reageren snel op communicatie
*de ouders vragen uitleg wanneer ze iets niet begrijpen
*de school nodigt de ouders 3 keer uit voor een gepland
oudercontact
*de ouders reageren snel op dit aanbod (of ze al dan niet
komen)
*de ouders zijn tijdig aanwezig op het oudercontact
*de leerkracht informeert over alle aspecten van het kind op
een respectvolle manier
*de ouders reageren op een respectvolle manier op de
boodschap van de leerkracht
*we zoeken oplossingen wanneer ouders niet kunnen komen
*we plannen een oudercontact wanneer de ouders of de
school daar nood aan hebben (buiten de 3 vaste momenten)
*de school toont respect voor de cultuur en taal van de
ouders
*de school staat open voor iedereen
*de ouders tonen respect voor de cultuur en lessen
godsdienst in onze school
*de ouders hebben onderling respect voor elkaars cultuur
en/of geloofsovertuiging

We kiezen voor optimale leerkansen
Op tijd op school

*elk kind is op school voor de bel gaat
* de bel gaat om 8u27
*ouders verwittigen voor 9u00 als hun kind niet naar school
komt
09/228.36.69
*binnen de 3 dagen geven ouders een briefje als een kind niet
op school was
*de school verwittigt de ouders als er vroeger dan 8u30 een
uitstap begint en als de uitstap langer duurt dan de lesdag

Engagementsverklaring
Regelmatig op school
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*ouders weten hoe belangrijk het is voor de kansen van het
kind, om alle dagen naar school te komen met uitzondering
van ziekte en onverwachte gebeurtenissen
*de school verwittigt de ouders als een afwezigheid niet
gewettigd is
*de school verwittigt het CLB bij te veel onwettige
afwezigheden
*de school en ouders zoeken samen een oplossing bij
problemen
* als jouw kind (kleuter en lager) niet voldoende naar school
komt dan verlies je het recht op de schooltoelage

We kiezen om zorg te dragen voor elk kind
Samen problemen oplossen

*de school zegt wie de zorgcoördinator is
* de zorgcoördinator is beschikbaar
*de school werkt de zorg voor de kinderen goed uit en
spreekt hierover
*school en ouders spreken over het individueel leertraject
*de ouders contacteren de zorgcoördinator bij problemen
*de school contacteert de ouders bij problemen
*de ouders en de school zoeken samen naar oplossingen
*de ouders helpen thuis het kind bij het leerproces
*de school helpt de ouders bij het begeleiden van het
leerproces thuis

We kiezen voor het stimuleren van de Nederlandse taal
Engagement voor
Nederlandse taal en begrip
voor het leerproces

*de school helpt alle kinderen om Nederlands te leren
*de ouders helpen hun kind om Nederlands te leren, ook na
de schooluren
*de ouders begrijpen het belang van Nederlands te leren
*de ouders proberen om Nederlands te spreken en schrijven
met de school
*de school helpt de ouders als zij nog niet alles in het
Nederlands begrijpen
*de school zorgt voor een tolk bij een zorggesprek wanneer
de ouders nog onvoldoende Nederland begrijpen
Ik heb deze engagementsverklaring begrepen en ga akkoord.
Mijn kind kan worden ingeschreven op de Pius X school.
Naam ouder:
Handtekening:

