School - Ouder overeenkomst
Samen Werken in het belang van het kind

Wat u van ons mag verwachten:









Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om uw kind goed onderwijs te bieden in een
veilige en prettige leeromgeving, zodat hij/zij zich bij ons thuis voelt;
Wij volgen de ontwikkeling van uw kind serieus en willen hierover graag met u in gesprek;
Wij informeren u in ieder geval 3x per jaar over zijn/haar vorderingen en welbevinden;
Wij nemen bij vragen en eventuele problemen contact met u op en proberen om, in
overleg met u, tot oplossingen te komen;
Wij reageren tijdig bij leer en/of gedragsproblemen van uw kind. Wij informeren u over
te ondernemen stappen en bespreken met u de ontwikkelingen en mogelijkheden hierin;
Wij staan open voor u en uw inbreng en we zullen u zo veel mogelijk betrekken bij de
ontwikkelingen binnen de school;
Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om uw kind aan de lessen op school te laten
deelnemen. Dit betekent dat leerlingen, in het kader van de leerplichtwet, bijvoorbeeld
alleen in bijzondere gelegenheden verlof krijgen;
Wij houden ons aan de afspraken die in de schoolgids/op de website/op de Hugo-app
staan vermeld.

Wat wij van u verwachten:















U ondersteunt ons actief in het handhaven van onze leef- en schoolregels. Deze worden
aan het begin van ieder schooljaar in de schoolgids, op de website en in het contract
‘de veilige school’ bekend gemaakt aan u en uw kind;
U helpt uw kind om succesvol te zijn op school (bv. door te helpen bij het plannen,
huiswerk maken, spullen in orde hebben, bespreken van zaken die u in Magister ziet);
Bij vragen en eventuele problemen neemt u de tijd om te overleggen met de school om
samen tot verbeteringen/oplossingen te komen;
U bent bereid met de school te overleggen m.b.t. het afnemen van testen of onderzoeken;
U zorgt ervoor dat ten alle tijden bekend is hoe u voor de school bereikbaar bent (actueel
adres, telefoonnummer en emailadres) en u geeft gehoor aan een verzoek tot contact
(bijvoorbeeld voor mentorgesprekken);
U informeert de school als er omstandigheden zijn die van invloed zijn op het werk of
gedrag van uw kind;
U toont belangstelling in de ontwikkeling en vordering van uw kind door o.a. regelmatig
het schoolprogramma Magister in te kijken en naar rapportavonden en ouderavonden te
komen;
U maakt afspraken met dokteren, tandarts, orthodontist en hulpverleners zo veel mogelijk
buiten de schooltijden van uw kind;
U houdt zich aan de leerplichtwet en de schoolregels met betrekking tot het melden van
verzuim van uw kind en het aanvragen van verlof. Bijzonder verlof dient altijd tijdig te worden
aangevraagd bij de verzuimcoördinator van de school. Hij zal overleggen met de directie;
U voldoet aan de financiële verplichtingen (schoolgeld en excursies/reizen).

z.o.z.

Rotterdam, ……………………………………..(datum)
Klas leerling: ……………………………

Naam leerling:

……………………………………………………………………………..

Naam ouder(s) / verzorger(s) ………………………………………………………………..

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

Handtekening B. van Welie, directeur:

…………………………………...

…………………………………………….

