Wie goed doet.... goed ontmoet
Regels geven duidelijkheid en zo weet iedereen waar die zich aan moet houden.
Binnen onze school verblijven veel leerlingen. Daarnaast komen er veel mensen.
Leerkrachten, ouders, hulpen en mensen die bijvoorbeeld onderhoud uitvoeren.
Omdat we met iedereen netjes en respectvol willen omgaan en op dezelfde
manier benaderd willen worden, heeft de school gedragsregels opgesteld.

Gedragsregels voor de verschillende
groepen die er binnen de school zijn.

Contact leerlingen en leerkracht.

Het is een kwestie van respect geven en met respect

school situaties en school gerelateerde situaties is een

benaderd worden. Daarom is het goed om het nut en de

normaal contact vereist en omschreven in de gedragscode

naleving van gedragsregels onder de aandacht te brengen.

Openbaar Onderwijs. In bijzondere situaties, waarbij

En afspraak is afspraak.

kinderen speciale aandacht moeten hebben, wordt altijd

Zonder contact geen kennisoverdracht. In de normale

in overleg met de ouders, het contact tussen de leerkracht
Een compleet uitgeschreven exemplaar van de gedrags-

en het kind hierop afgestemd. Leerkrachten hebben geen

regels is op aanvraag beschikbaar. Maar laten we eerlijk

leerlingencontact via internetmedia of SMS.

zijn. In de meeste gevallen spreekt het voor zich. Daarom
beperken we ons hier tot een aantal hoofdpunten die voor

Algemeen pedagogisch klimaat

de verschillende doelgroepen en omstandigheden van

Onze school gaat uit van de gelijkwaardigheid van mensen.

belang zijn.

Dat is de beste basis voor een evenwichtige persoonlijke
ontwikkeling. De school moet veiligheid en geborgenheid

Contact met de ouders

bieden, daarbij horen aandacht voor elkaar en aandacht

De school is er voor uw kind en voor u! Daarom zijn

voor de omgeving. De verwachtingen en mogelijkheden

ouders altijd welkom. Op de vaste ouderavonden maar

moeten houvast bieden bij de omgangsnormen en

natuurlijk ook voor een aparte afspraak. Dus als u naast

stimuleren hierbij het educatieve klimaat optimaal.

de inloopavonden en kijkavonden langs wilt komen, bel
ons dan voor een afspraak.

Contact ouders en leerlingen
Onze school maakt graag gebruik van de inzet van ouders.
Het versterkt de onderlinge betrokkenheid en helpt ons
bij onderwijsondersteunende activiteiten. Wij hebben
op basis van wederzijds respect de afspraken en regels
die hierbij horen vastgelegd in de gedragscode Openbaar
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Onderwijs.

