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Contract tussen (naam school) en de ouders van (naam kind)
De school draagt zorg voor goed onderwijs
zoals beschreven in het schoolplan en in de
schoolgids

De ouders(verzorgers) onderschrijven de
inhoud en uitgangspunten van de schoolgids en
het schoolplan.

De school heeft in haar schoolgids een aantal
protocollen opgenomen zoals:
Veiligheidsprotocol
•
Pestprotocol
•
Protocol conflicthantering
•
Sexuele intimidatie
•
Ontruimingsplan
•
Protocol schoolzwemmen
•
Internetprotocol
•
Gedragscode
•
Protocol toelating- en verwijdering van
leerlingen
•
Privacyreglement
De school informeert in ieder geval …x per jaar
de ouders over de vorderingen en het
welbevinden van hun kind.
Eventuele gedragsproblemen worden direct met
de ouders besproken.

De ouders(verzorgers) stellen zich op de hoogte
van de inhoud van deze protocollen en
onderschrijven deze. Ze steunen de school
indien nodig bij de uitvoering ervan.

Bij leer- en/of gedragsproblemen reageert de
school alert. Het zorgplan is hierbij
uitgangspunt.
De school informeert de ouders van tevoren
over de te nemen stappen, het eventuele plan
van aanpak en evalueert een en ander op
vastgestelde tijden.

De ouders(verzorgers) informeren de school als
hun kind problemen heeft in de thuissituatie of
op school.
De ouders tonen belangstelling in de
vorderingen van hun kind door o.a.op
rapportavonden te komen.
De ouders(verzorgers) verlenen toestemming
indien nodig het kind op te nemen in een
zorgtraject en eventueel de leerling te
bespreken met beroepskrachten of
hulpverleners van buiten de school. De ouders
geven toestemming voor het afnemen van die
testen en toetsen bij hun kind die nodig zijn
voor een juiste diagnose.

In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken
bindend
De school zorgt ervoor dat de lessen zo lang
mogelijk doorgaan. Indien nodig treedt de
vervangingsprocedure in werking.

In dit kader zijn individueel gemaakte afspraken
bindend
De ouders(verzorgers) maken afspraken met
externe hulpverleners buiten schooltijd.

De ouders worden tijdig geïnformeerd over
zaken die de school en de leerlingen betreffen.
De school zorgt voor een aantal activiteiten die
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen bevordert.

De ouders (verzorgers) lezen de informatie en
vragen indien nodig om toelichting.
Als de ouders (verzorgers) tekenen voor het
betalen van de vrijwillige ouderbijdrage houden
ze zich aan alle consequenties die dat met zich
meebrengt.
De ouders (verzorgers) vragen voor hun kind
tijdig bij de directie verlof aan en houden zich
aan de leerplichtwet.
De ouders (verzorgers) respecteren de
grondbeginselen van de school, zoals
beschreven in het schoolplan en de schoolgids.
De ouders (verzorgers)onderschrijven de
uitgangspunten van de conflicthantering en
werken mee aan een leefbare en veilige school.

De school houdt zich aan de leerplichtwet. De
kinderen krijgen alleen bij bijzondere
gelegenheden verlof.
De school respecteert elke cultuur en
geloofsovertuiging van de ouders.
De school lost conflicten op. Samen met de
ouders werkt de school aan een leefbare en
veilige school.
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