
Wat mogen ouders en school van elkaar verwachten? 
 

 

De ouder als ervaringsdeskundige opvoeder van het kind. 

De school verwacht van de ouder, dat deze er voor zorgt dat het kind: 

 goed uitgerust en op tijd op school komt; 

 voldoende heeft gegeten en voor de ochtendpauze iets te eten en te drinken heeft 

meegenomen; 

 de medewerking verleent aan het laten verrichten van (intern/extern) onderzoek in het 

geval de school aantoonbaar heeft gemaakt dat dit onderzoek noodzakelijk is om eventuele 

stagnatie in de ontwikkeling van het kind nu en in de toekomst te voorkomen; 

 aan alle onder schooltijd georganiseerde activiteiten kan deelnemen. 

 

De ouder mag van de school verwachten dat deze: 

 er alles aan doet om de omstandigheden waaronder een kind tot ontwikkeling komt zo 

optimaal mogelijk te maken; 

 er alles aan doet om eventuele stagnatie in de ontwikkeling van het kind nu en in de 

toekomst te voorkomen. De school zet daartoe alle haar ter beschikking staande middelen 

en mogelijkheden (intern/extern) in. 

 

 

De ouder als gelijkwaardige partner in opvoeding. 

De school verwacht van de ouder dat deze: 

 belangstelling toont voor de prestaties van het kind en daartoe minimaal twee van de drie 

gespreksmomenten (een afstemmingsgesprek en twee tien-minuten-gesprekken) bezoekt; 

 het team informeert over van belang zijnde zaken met betrekking tot het kind 

(intakeformulier); 

 een bijdrage levert aan een veilige sfeer op school voor alle kinderen; 

 het kind bij afwezigheid ziek meldt, dan wel een verzoek tot geoorloofd verzuim heeft 

ingediend; 

 wijzigingen in de bereikbaarheidsgegevens tijdig aan de school kenbaar maakt. 

 

De ouder mag van de school verwachten dat deze: 

 de ouder informeert over van belang zijnde zaken met betrekking tot het kind; 

 bij onbekend verzuim van het kind in contact treedt met de ouder om te vernemen wat de 

reden van het verzuim is; 

 bij langdurig verzuim (langer dan twee aaneengesloten weken of meer dan in totaal 20 

schooldagen) of veelvuldig te laat komen van het kind (gedurende drie weken meer dan 

twee dagen per week te laat), na herhaald contact met de ouder door leerkracht en/of 

directeur, zonder verbetering van het gewenste gedrag, de leerplichtambtenaar daarvan 

in kennis zal stellen. (Zie ook: protocol melding leerplichtambtenaar). 

 

 

De ouder als partner. 

De school verwacht van de ouder dat deze: 

 de katholieke identiteit van de school onderschrijft en/of respecteert; 

 een keuze maakt uit het op de ouder gerichte aanbod van de school; 

 bij ontevredenheid in contact treedt met het team(lid) om een einde aan de ongewenste 

situatie te verkrijgen. 

 



De ouder mag van de school verwachten dat deze: 

 de identiteit van de ouder respecteert;  

 handelt in het belang van de ouder en het kind zolang dit het functioneren van het team 

niet onmogelijk maakt en zolang dit niet leidt tot negatieve gevolgen voor de school;  

 op verschillende manieren met de ouders in contact treedt om van hen te vernemen wat de 

wensen zijn;  

 kwaliteit levert; 

 staat voor een veilige school(omgeving) voor het kind. 

 

 

 

 


