GEDRAGSCODE VOOR OUDERS*
_______________________________________________________________________________
Een school kan niet zonder afspraken. Voor de leerlingen kennen wij de schoolregels.
Ook voor ouders hanteren wij een gedragscode. Leerlingen en ouders zijn gebaat bij een
goede samenwerking met de school. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een
veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.
Wanneer uw kind geplaatst wordt op De Nieuwe Kring verklaart u zich akkoord met deze
gedragscode.

Algemeen:
• Ouders worden geacht op de hoogte te zijn van de regels die voor de leerlingen gelden.
Wij verwachten van de ouders dat zij de schoolregels onderschrijven en dat zij, waar
mogelijk, meewerken aan de naleving van deze regels.
• Ouders onderschrijven de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals
beschreven in de Schoolgids.
• Ouders houden zich aan de Leerplichtwet. Verlof wordt tijdig bij de directie
aangevraagd.
• Ouders lezen de informatie die de school verstrekt en vragen indien nodig om
toelichting.
• Ouders geven wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct aan de
school door bij de administratie.
• Ouders zien erop toe dat de leerling op tijd op school aanwezig is of melden hem/haar
voor het begin van de lessen af.

Zorg voor de leerlingen:
• De ouders informeren de leerkracht zo spoedig mogelijk als er belangrijke
veranderingen zijn in de thuissituatie. De school informeert op haar beurt de ouders
wanneer er sprake is van veranderingen die van invloed kunnen zijn op het gedrag van
de leerling.
• De ouders tonen belangstelling voor de ontwikkeling/vorderingen van de leerling, o.a.
door op de contactavonden en ouderavonden te komen.
• De ouders verlenen toestemming voor bespreking van de leerling binnen de
leerlingenzorg, ook in het geval van het hierbij aanwezig zijn van externe deskundigen.
• De ouders verlenen toestemming voor het (door de school) laten afnemen van testen
en toetsen die nodig zijn voor een juiste diagnose. Voor het afnemen van testen en/of
toetsen door externe instanties zal de school de ouders altijd vooraf toestemming
vragen.
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Omgang:
• Ouders en personeelsleden vertonen voorbeeldgedrag voor de leerlingen; zij gaan
volgens algemeen geldende omgangsvormen en respectvol met elkaar en met de
leerlingen om. Ouders werken mee aan een sociaal veilige school.
• Kritiek, klachten of opmerkingen worden door de ouder(s) met de direct betrokken
leerkracht, ouder(s) of zo nodig met de directie van de school besproken, waarbij er door
de ouders op wordt gelet dat dit niet in aanwezigheid van leerlingen of andere ouders
gebeurt.
• Ouders spreken andermans kind niet aan op hun gedrag, maar richt(en) zich tot de
direct betrokken leerkracht, ouder(s) of zo nodig tot de directie van de school.
• Gebruik van bedreigingen, agressie en verbaal geweld wordt niet getolereerd. De
directie behoudt zich het recht voor om indien de ernst van een incident dit
rechtvaardigt, hiervan aangifte te doen bij de politie en de ouder(s) de toegang tot de
school en het schoolplein te ontzeggen.

*Waar ouders staat kunt u ook lezen: verzorgers.
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