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Intentieverklaring
Een intentieverklaring van ouders en school.
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1. Voorwoord
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 ouders optimaliseren. Daarom hebben we deze intentieverklaring opgenomen
in onze schoolgids. In de intentieverklaring hebben wij de verwachtingen van ouders en school beschreven.
Met deze verklaring is voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders en de school kunnen elkaar
erop aanspreken.
Er zijn daarnaast nog andere manieren om bij school betrokken te zijn. Ouders kunnen zitting nemen in de oudervereniging,
de medezeggenschapsraad, de decoratiewerkgroep of in de luizenwerkgroep. Ook kunnen ouders helpen bij
sportactiviteiten, vieringen, excursies of fungeren als groepsouder.

2. Wat kunnen ouders van de school verwachten?
Ouders kunnen van ‘t Scathe verwachten dat:
•
zij ouders/verzorgers regelmatig informeert over de ontwikkeling van hun kind.
•
zij contact zoekt zodra daar aanleiding voor is.
•
zij ervoor zorgt dat iedereen zich veilig en vertrouwd voelt op school.
•
zij zorgt voor een goed leef- en leerklimaat door aan te sluiten bij de behoeften van het kind.
•
zij naast het aanleren van de basisvaardigheden aandacht schenkt aan het totale kind.
•
zij aandacht en tijd besteedt aan culturele, creatieve en burgerschapsactiviteiten.
•
zij werkt met een gedragsprotocol om het pesten op school tot een minimum te beperken.
•
ouders/verzorgers met vragen, binnen een week een afspraak kunnen maken met de leerkracht.
•
de directie van de school graag een afspraak maakt met ouders die zaken uitgebreider willen bespreken.
•
zij hoge verwachtingen heeft, en zal doen wat binnen haar mogelijkheden ligt om de kinderen op een zo hoog
mogelijk niveau te laten functioneren, daarbij rekening houdend met de mogelijkheden van het kind.
•
zij aandacht besteedt aan kinderen die moeite hebben met de leerstof of die juist veel meer aankunnen.
•
zij ouders/verzorgers altijd zal informeren over de extra zorg die in een handelingsplan is vastgelegd.
•
zij zorg draagt voor goede communicatie met ouders/verzorgers en deze waar nodig zal verbeteren.
•
zij met respect praat over ouders en kinderen.
•
zij respectvol en professioneel omgaat met kinderen en ouders.
•
zij respectvol omgaat met eigendommen van kinderen en ouders.
•
zij zorgt voor:
–
de jaarlijks aangepaste kalender.
–
de schoolgids.
–
de informatieavond en oudergesprekken (start- en rapportgesprekken)
–
de website: www.scathe.nl en de site www.scholenopdekaart.nl
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3.

Wat verwacht de school van ouders?

’t Scathe verwacht van ouders/verzorgers dat:
•
ze erop toezien dat hun kind op tijd op school is.
•
ze erop toezien dat hun kind de leerplicht nakomt.
•
ze ervoor zorgen dat hun kind verzorgd en voldoende uitgerust op school komt.
•
ze belangstelling tonen voor de school en aanwezig zijn op de informatieavond of middag en (rapport)gesprekken.
•
ze belangstelling tonen voor het schoolwerk van hun kind en het kind aanmoedigen op een positieve manier.
•
ze regelmatig met hun kind over school praten en hem/haar een positieve schoolhouding bijbrengen.
•
ze ervoor zorgen dat hun kind zich kan voorbereiden op de boekbespreking, de spreekbeurt, het maken van
huiswerk en leerwerk.
•
ze tijdig en op de afgesproken wijze relevante informatie over hun kind doorgeven aan school (o.a. hun kind op
tijd telefonisch ziek melden).
•
ze ervoor zorgen dat hun kind is toegerust om aan alle activiteiten op school mee te kunnen doen en daarnaast
ook de ouderbijdrage aan de OV betalen.
•
ze hun kind stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten die de school organiseert.
•
ze met respect over school praten en andere leerlingen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders serieus
nemen.
•
ze respectvol omgaan met de leerkrachten, andere leerlingen, overig personeel en andere ouders.
•
ze respectvol omgaan met materialen van school en erop toezien dat hun kind dit ook doet.
•
ze meewerken aan ondersteunende activiteiten.
•
ze bij eventuele problemen deze eerst bespreken met de betrokken leerkracht en pas naar de directie gaan
wanneer er geen overeenstemming is bereikt met de leerkracht.
•
•

zij altijd telefonisch bereikbaar zijn (eventueel op een mobiel nummer) en dit nummer aan de leerkracht kenbaar
maken
ze akkoord gaan met deze intentieverklaring wanneer zij hun kind(eren) inschrijven.

4.

De overeenkomst

De ouders die hun kind op ‘t Scathe inschrijven, hebben kennisgenomen van de inhoud van deze intentieverklaring.
De school en de ouders beloven de afspraken genoemd in deze intentieverklaring na te komen.

Ouder(s)/ verzorger(s) gaan akkoord met het publiceren van foto- en/of filmopnamen van schoolgerelateerde situaties
zoals schoolreis of schoolfeest.

Handtekeningen
Ouder (s)/ verzorger (s)
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