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Het ‘AKKOORD’, de engagementsverklaring tussen de ouders en het schoolteam 

Onze kinderen verdienen de beste onderwijskansen! 

Hier zorgen we samen voor met dit ‘akkoord’. In dit document vindt u de belangrijkste 

verwachtingen van de ouders en de school. Deze engagementsverklaring werd in nauw 

overleg tussen het schoolteam en de ouders samengesteld. 

Regelmatig bekijken we opnieuw wat we extra belangrijk vinden en waar we samen voor 

willen gaan. Dit kan zowel op vraag van de school als op vraag van een groep ouders 

(oudercomité, oudergroep, ouderraad …). We vinden het belangrijk dat ouders inbreng 

hebben bij het opstellen van dit ‘AKKOORD’. Wie geïnteresseerd is om mee na te denken, 

contacteert de directeur van de school. 

Wat mogen ouders van onze school verwachten? 

thema I: het oudercontact 

onthaal: 

• Intakegesprek 

• Rondleiding in de school bij inschrijving. 

• Zorgen voor een gezellige school. 

• Zorgen dat ouders zich welkom voelen op school. 

• Zorgen voor duidelijke informatie over het voltallige personeel met hun taken. 

• Zorgen voor een aanspreekpunt aan de schoolpoort bij de breng- en 

afhaalmomenten. 

overlegmomenten: 

• Er zijn oudercontacten op verschillende momenten (voor zowel werkende als niet-

werkende ouders). Het oudercontact wordt minstens één week na het uitdelen van 

het rapport gepland (met uitzondering van het zomerrapport). Het definitieve tijdstip 

van het oudercontact zal ten laatste twee werkdagen voor het oudercontact 

meegedeeld worden. 

• We nemen voldoende tijd voor alle ouders. Indien nodig wordt een individueel 

gesprek ingepland zodat tijdsdruk geen rol speelt. 

• Vooraf geplande, individuele oudercontacten met (anderstalige) ouders worden goed 

voorbereid. Eventueel wordt – indien beschikbaar – een tolk voorzien. 

• We moedigen de ouders extra aan om aanwezig te zijn op belangrijke momenten. 

• We organiseren momenten waarbij ouders met elkaar kunnen praten (infoavonden, 

‘Blijf eens Plakken!, projectvoorstelling...) 
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communicatie: 

• Bij algemene ouderavonden/infosessies houden we de uitleg beknopt en boeiend. 

• We geven de ouders de nodige informatie op een compacte en duidelijke manier. 

• We gebruiken diverse communicatiekanalen/-en middelen om alle ouders te 

bereiken. 

stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij het schoolgebeuren van hun kind: 

• Wij betrekken ouders bij het ontwikkelingsproces van hun kind. 

• Wij bieden ouders tips om hun kinderen te ondersteunen bij hun schoolloopbaan. 

andere: 

• We stimuleren ouders en leerlingen om deel te nemen aan naschoolse activiteiten, 

georganiseerd door de school of het oudercomité. 

• De school staat open voor ideeën/suggesties van ouders over activiteiten. 

• Wij werken met externe partners/organisaties (brede schoolprincipe). 

thema 2: tijdig en voldoende aanwezig zijn 

• Positief reageren (‘blij dat je op tijd bent’). 

• Iemand van de school staat aan de schoolpoort voor een goed onthaal. 

• Helpen bij individuele moeilijkheden. 

• Gesprek organiseren met de leerkracht/zorgcoördinator/directie bij regelmatige 

afwezigheden . 

• Huisbezoek door iemand van het zorgteam/CLB bij herhaaldelijke ongewettigde 

afwezigheden. 

• Inschakelen van het CLB vanaf 5 halve dagen ongewettigde afwezigheid. 

• Inschakelen van het Departement Onderwijs vanaf 30 halve dagen ongewettigde 

afwezigheid. 

• Meedelen van de dagen waarop de leerlingen vrij zijn (vakantie, pedagogische 

studiedagen, feestdagen, …). 

• Bij het begin van het nieuwe schooljaar wordt een jaaroverzicht meegegeven van alle 

reeds geplande activiteiten. 

• Regelmatig wordt er een ‘nieuwsbrief’ meegegeven met alle school- en 

klasactiviteiten. 

• De uren en kostprijs van de voor-/nabewaking worden duidelijk gecommuniceerd. 

• Ouders worden geïnformeerd over wat ze moeten doen wanneer hun kind afwezig is. 

• De school geeft aan waarom het belangrijk is om op tijd te komen en aanwezig te 

zijn. 
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thema 3: individuele begeleiding 

• Organiseren van huiswerkbegeleiding vanaf het derde leerjaar. 

• Huiswerkvisie communiceren naar ouders. 

• Aan ouders tips geven om hun kind te ondersteunen bij het maken van hun huiswerk. 

• Duidelijke en tijdige rapportering over de vorderingen van hun kind. 

• Tijdig signaleren van problemen (leren, gedrag, socio-emotioneel, …). 

• Waken over het welbevinden van uw kind. 

• De mogelijkheid bieden om te vertellen welke ondersteuning de school kan geven bij 

financiële moeilijkheden. 

• Inschakelen van externe partners bij problemen die de draagkracht van de school 

overschrijden (CLB). 

• Uitgebreide zorgwerking. 

• Wij zorgen ervoor dat ouders weten bij wie ze terecht kunnen. 

• Er is steeds een aanspreekpersoon in geval van problemen. 

• Ouders worden op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van hun kind. 

• Hulp van ouders vragen bij het oplossen van problemen met hun kind. 

• Interculturele begeleiding of tolk aanvragen indien nodig. 

• Communiceren van de wettelijke bepalingen omtrent privacy. 

thema 4: positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

Organiseert en communiceert kosteloos binnenschoolse mogelijkheden om het Nederlands 

te oefenen of te leren voor de leerlingen. 

• Stimuleren van ouders en leerlingen met als thuistaal niet het Nederlands om 

Nederlands te praten in de klas en op de speelplaats. 

• Toepassen van methodieken/initiatieven om kinderen op een aangename manier te 

laten kennis maken met het Nederlands. 

 

thema 5: allerlei 

De school meldt onveilige verkeerssituaties in de nabije buurt van de school aan de 

bevoegde instanties. 
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Wat mag de school van de ouders verwachten? 

thema 1: het oudercontact 

• Aanwezigheid op oudercontacten. 

• Aanwezigheid op gevraagde gesprekken. 

• Dagelijks controleren en handtekenen van de agenda en nakijken van de 

berichtenmap. 

• Handtekenen van het schoolrapport. 

• Aanwezigheid op de schoolfeesten van hun kind in de mate van het mogelijke. 

• Opmerkingen en bedenkingen i.v.m. de schoolwerking of het schoolgebeuren zo snel 

mogelijk melden aan leerkrachten of directie. 

thema 2: tijdig en voldoende aanwezig zijn 

• Brengen de kinderen op tijd naar school: de lessen starten om 8u45. Op school 

aanwezig zijn om 8u40 is dus eigenlijk een vereiste om op tijd aan de lesdag te 

kunnen beginnen. 

• Verwittigen de school in geval van afwezigheid. 

• Wettigen de afwezigheid van hun kind (in geval van ziekte, begrafenis, huwelijk of 

andere omstandigheden) zoals voorzien in de schoolwetgeving. 

• Respecteren de vastgelegde schoolvakanties: niet vroegtijdig op vakantie vertrekken, 

niet later terugkomen. 

• Zorgen dat hun kind actief deelneemt aan extra-muros activiteiten (weekverblijven, 

schooluitstappen, zwemmen …). 

• De uren van voor-en nabewaking respecteren. 
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thema 3: individuele begeleiding 

• Melden van specifieke problemen/veranderingen thuis (verhuizen, telefoonnummers, 

scheiding, psychologisch, ziekte…) en doorgeven van relevante 

informatie/documenten over uw kind (medisch, psychologisch, pedagogisch, kiné, 

logo …). 

• Enquêtes/bevragingen op tijd ingevuld terug indienen. 

• Reageren bij een uitnodiging tot gesprek. 

• Openheid en vertrouwen bij het bespreken van specifieke problemen van hun kind. 

• Samenwerking bij het oplossen van problemen van hun kind (luizen, gezonde 

voeding, slapen, andere, …). 

• Meegeven van gevraagd (sport)materieel en/of kledij indien mogelijk. 

• Nakijken van schoolresultaten: bv. handtekenen van toetsen en taken, rapport 

bespreken… 

• Ervoor zorgen dat huiswerk gemaakt wordt (vraag tips aan de school). 

• Op tijd inleveren van gevraagde documenten. 

• Nakomen van afspraken van de school. 

• thema 4: positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal 

• Ouders moedigen hun kind aan om het Nederlands goed te beheersen. 

• Ouders trachten hun kennis van het Nederlands zoveel mogelijk uit te breiden en toe 

te passen op school. 

thema 5: allerlei 

I.v.m. veilig verkeer: 

• Ouders parkeren niet dubbel om zo de veiligheid van de kinderen te waarborgen. 

• Ouders parkeren niet op fietspad, voetpad… en laten hun motor tijdens het wachten 

niet draaien. 

• Ouders parkeren niet op de ‘kiss and ride’-zones. 

• Ouders blokkeren de oprit of garagepoort van de buren niet. 

• Ouders blokkeren de doorgang van de personeelsparking niet. 

 

 


