Samenwerkingsovereenkomst tussen PI-school Professor Waterink Noord en de ouders van
.......................
Met de komst van uw zoon/dochter op onze school willen we samen met u als ouder zorgen
voor de juiste begeleiding in de ontwikkeling van uw kind. Van ons mag u verwachten dat we er
alles aan doen om de gedragsmatige en didactische doelen te bereiken. Van u verwachten we
inzet en ook actieve betrokkenheid. Met uw expertise als ouder/opvoeder heeft u een
sleutelrol.
In onze visie zijn de volgende kernwaarden van belang om te komen tot goed onderwijs aan de
leerlingen:
Respectvol
Veilig
Ontwikkeling
Verantwoordelijkheid
Middels deze samenwerkingsovereenkomst willen we de gezamenlijke verantwoording
nadrukkelijk benoemen en de verplichtingen en verwachtingen naar elkaar uitspreken:
•
ouders onderschrijven de inhoud en uitgangspunten van PI-school Professor
Waterink Noord zoals omschreven in de schoolgids.
•
De school maakt gebruik van verschillende onderzoeksmiddelen zoals
(gedrags)vragenlijsten en didactische toetsen. De verkregen informatie wordt
verwerkt in de verslaglegging (IOP) wat betekent dat de genoemde informatie
eerst door de professionals van de school wordt besproken om in bv het IOP te
verwerken. Daarna wordt dit uiteraard met u besproken. Mocht u bezwaar
hebben tegen deze procedure dan willen we daar graag met u over in gesprek
gaan.
•
Ouders stellen zich op de hoogte van de regels en afspraken en onderschrijven
deze. Ze steunen de school indien nodig, bij de uitvoering ervan. Denk hierbij
aan het maken van huiswerk, het meenemen van de gymspullen en het
tegengaan van ongeoorloofd verzuim. School houdt zich aan de leerplichtwet
en zal ongeoorloofd verzuim volgens de richtlijnen bij de leerplichtambtenaar
melden.
•
De school zet zich in voor een veilig en gezond leef- en leerklimaat. Van ons
mag u verwachten dat we werken aan een prettige sfeer zodat het kind in zijn
kracht komt en zich vanuit die kracht kan ontwikkelen. Ouders en school
informeren elkaar als het kind problemen heeft in de thuissituatie of op school.
In gesprekken met u willen we dit bespreken en soms ook vragen of u ons kunt
helpen. De ouders tonen belangstelling in de vorderingen van hun kind door
o.a. op de IOP gesprekken en andere contactmomenten zoals ouderavonden
van hun kind te komen.
•
De school is tussen 8.00 u en 16.00 u telefonisch altijd bereikbaar. In het begin
van het schooljaar wordt in overleg afgesproken hoe de contacten verlopen en
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met welke regelmaat. U kunt te allen tijde een afspraak maken met de
leerkracht of iemand van de commissie van begeleiding. Van u verwachten wij
dat we u, of een contactpersoon onder schooltijd telefonisch kunnen bereiken.
Dit, in het geval van een spoedoverleg, incident of een noodgeval.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het medicijngebruik van hun kind. Toedienen
op school kan alleen met schriftelijke toestemming van u.
Bij het kapot maken van spullen van school of een andere leerling zullen in
samenspraak met de ouder, de kosten op de ouder verhaald worden.
Wij zijn ons bewust dat leerkrachten en ouders een voorbeeldrol vervullen. De
wijze waarop wij met elkaar praten is daarom van groot belang. Bij problemen
of andere inzichten nemen wij contact op en vragen wij u datzelfde te doen om
met elkaar in gesprek te gaan en om na te gaan of we tot een oplossing kunnen
komen. Wij hanteren en tolereren geen verbale en/of fysieke agressie.
Ouders houden zich aan de parkeerregels van de school:
’s Ochtends: U kunt bij het wegbrengen de kinderen voor de deur laten
uitstappen waarna u direct doorrijdt. Wilt u meelopen met uw kind, dan wordt
u verzocht de auto in een van de vakken te parkeren. Mochten deze vol zijn,
wilt u uw auto dan buiten de poort parkeren zodat het verkeer binnen de poort
door kan blijven stromen.
’s Middags: De taxi’s hebben de ruimte nodig hebben om te kunnen wachten
op de leerlingen. Ouders/verzorgers die met de auto komen, moeten hun auto
buiten de poort parkeren. Het wordt gevaarlijk voor onze leerlingen op de
ruimte voor de school omdat er veel bussen staan waar de kinderen, over
straat, naar toe lopen.
Ouders nemen deel aan oudergesprekken en ouderavonden op school.
Ruimte voor aanvullende afspraken:

Samen gaan we voor een leuke en prettige schooltijd!
Door deze overeenkomst te ondertekenen geven ouders, leerling en school aan welke
verplichtingen en verwachtingen er wederzijds zijn.
Datum:

Handtekening namens ouders:

Handtekening leerling:

Handtekening namens school:

