
3.1. Engagementsverklaring  
 

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en 

opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement 

waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in 

onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk 

wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele 

periode dat je kind bij ons is ingeschreven.  

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect 

ervan. 

Oudercontacten 

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is 

goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we 

klassikale oudercontacten bij de aanvang van het schooljaar.  

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk 

schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het 

oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander 

moment. 

KLEUTERSCHOOL 

Klassikaal oudercontact bij de aanvang van het schooljaar (schooljaar 2020-2021 

klassikaal infoboekje werd doorgestuurd i.p.v. klassikaal oudercontact). 

Individueel oudercontact in januari en juni. 

Elke ouder kan steeds contact opnemen met de klastitularis of met de directie voor 

een gesprek.  

LAGERE SCHOOL 

Klassikaal oudercontact bij de aanvang van het schooljaar. 

Verplicht individueel oudercontact voor of na de herfstvakantie of voor of na de 

kerstvakantie. 

Vrijblijvend individueel oudercontact voor de paasvakantie. 

Individueel oudercontact tijdens het schooljaar indien noodzakelijk en voor de grote 

vakantie: na afspraak, op vraag van ofwel de ouders ofwel de leerkrachten. 

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk 

moment zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind.  



We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien 

van je kind. 

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te 

werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot 

oudercontact.  

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten 

aanzien van de evolutie van je kind. 

Aanwezig zijn op school en op tijd komen. 

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je 

kind regelmatig en op tijd naar school komt. De voldoende aanwezigheid van je 

kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.  

We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig 

nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school 

heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of 

schooltoeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het 

getuigschrift basisonderwijs.  

Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en 

aan het CLB. 

We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit 

zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. De schooluren vindt u in het 

schoolreglement. We verwachten dat je ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van 

je kind. 

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische 

afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, 

melden we dit aan de overheid. 

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de 

meest geschikte aanpak zoeken. 

Individuele leerlingenbegeleiding. 

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding. Dit houdt onder meer in dat 

we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een 

leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood 

aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan 

individuele zorg.  



Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. 

We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf 

aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het 

schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen 

aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school 

kunnen organiseren. Als school zijn we verplicht om redelijke aanpassingen te 

voorzien als jouw kind daar nood aan heeft. Het is niet mogelijk om hier als ouder 

verzet tegen aan te tekenen. 

We zullen in overleg met jou als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding 

van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de 

school kan verwachten en wat wij van jou als ouder verwachten. 

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we 

samen maken opvolgt en naleeft. 

Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. 

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten 

hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands. 

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te 

ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder 

verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de 

initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te 

ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende 

beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van 

het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je 

engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen. 

 


