
 

Wederzijdse verwachtingen tussen school en ouders 
Inleiding 

Op de Graaf Jan van Montfoortschool vinden we het belangrijk dat er een positief werkklimaat is. Wij 

hebben daarom een aantal positieve gedragsregels met elkaar afgesproken. Deze regels geven 

duidelijkheid over de wijze waarop we met elkaar omgaan.  

Deze duidelijkheid willen we ook kenbaar maken naar ouders. Wat verwachten we van ouders en wat 

kunnen de ouders van de Graaf Jan van Montfoortschool verwachten? Door het uitspreken van deze 

verwachtingen is het voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft.. Ouders, leerlingen 

en school kunnen elkaar erop aanspreken. 

Wat kunnen ouders van de school verwachten? 

De school respecteert de identiteit van de ouders.  
De school communiceert op correcte en respectvolle wijze naar de ouders/verzorgers en zorgt 
in overleg met ouders/verzorgers voor externe hulp, wanneer zij niet, of onvoldoende in staat 
is, om de juiste begeleiding te geven die nodig is voor de ontwikkeling van het kind. 
Leerkrachten zijn aanspreekbaar op hun omgang met de kinderen. 
De school informeert ouders/verzorgers drie keer per jaar over de voortgang van  hun 
kinderen op school. 
De school werkt aan een goed pedagogisch klimaat, zodat de leerlingen zich veilig en 
vertrouwd voelen.  
De school werkt met een pestprotocol om het pesten op school tot een minimum te beperken.  
De leerkrachten houden wekelijks tijd vrij voor ouders/verzorgers die vragen hebben; ouders 
weten hoe ze de leerkracht kunnen bereiken. 
Indien gewenst, wordt er binnen een week een afspraak gemaakt met ouders/verzorgers die 
vragen hebben door leerkrachten of directie.  
Het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de ontwikkeling van het kind.  
De school draagt bij aan begrip voor leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte.  
Leerkrachten zorgen voor een goede verdeling van de aandacht voor alle leerlingen in de 
groep.  
De school gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens van ouders/verzorgers en kinderen.  
De school zorgt voor een goede communicatie met de ouders/verzorgers door: 
o de schoolgids 
o een schoolplan (voor 4 jaar) 
o Schoolapp Social schools 
o Wekelijkse nieuwsbrief via Social Schools 
o informatieboekje voor kleuters 
o informatieavond aan het begin van het schooljaar 
o omgekeerde tien minuten gesprek aan het begin van het jaar. Hierin delen de ouders de 

informatie die zij graag over hun kind willen meegeven  met de leerkracht. 
o tien minuten gesprekken in november en februari en de mogelijkheid tot een einde 

–schooljaar –gesprek 
o ouderavonden waarin zaken rond de onderwerpen ‘school, kinderen of opvoeding’ worden 

besproken 
o actuele website 
o telefonisch contact als daar aanleiding voor is 
o adequaat e-mail verkeer 



 

 

 

Wat verwacht de school van ouders/verzorgers? 

De ouders/verzorgers respecteren de identiteit van de school.  
De  ouders/verzorgers communiceren op correcte en respectvolle wijze naar de school en 
zorgen in overleg met de school voor externe hulp, wanneer zij niet, of onvoldoende in staat 
zijn, om de juiste begeleiding te geven die nodig is voor de ontwikkeling van het kind. 
De ouders/verzorgers zijn aanspreekbaar op hun omgang met de kinderen. 
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd op school zijn.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat hun kinderen voldoende uitgerust op school komen.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze belangstelling tonen voor de ontwikkeling van hun 
kind(eren) door aanwezig te zijn op ouderavonden, informatie -avonden en bij tien –minuten 
–gesprekken. Minimaal 2 keer. 
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze met hun kinderen op een positieve wijze over 
school praten en hen een positieve schoolhouding bijbrengen.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor, voor zover van toepassing, dat ze erop toezien dat hun 
kinderen hun huiswerk maken.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze tijdig en op gepaste wijze relevante informatie over 
hun kind doorgeven aan school.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze erop toezien dat hun kinderen de leerplicht 
nakomen.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze begrip tonen voor het gedrag van kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften en de afspraken hierover met de leerkracht.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat ze met hun vragen en zorgen naar de leerkracht 
stappen en in tweede instantie, zonodig, een gesprek met de schoolleiding aan gaan.  
De ouders/verzorgers zorgen ervoor dat de kinderen deelnemen aan schoolactiviteiten en 
vieringen. 

 


