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Engagementsverklaring tussen school en ouders(*)- BuSO
Naam leerling: ………………………………………………
Ouders verwachten veel van de school voor de opleiding en de opvoeding
van de kinderen. Onze school spant zich hier elke dag voor in maar
verwacht ook de medewerking van de ouders. Daarom zijn goede
afspraken tussen de school en de ouders nodig. Zo weten we duidelijk wat
we van elkaar mogen verwachten.
(*) Vanaf het moment dat je meerderjarig wordt, verandert de juridische relatie
met je ouders grondig. Je kan vanaf dat moment volledig autonoom optreden.
Dat betekent dat je telkens er in dit schoolreglement naar “je ouders” wordt
verwezen, zelf volledig autonoom kan optreden.

Onze school kiest om goed samen te werken met de ouders
We doen dat omdat we samen werken aan de opvoeding van je
zoon/dochter. Het is goed dat je weet hoe de school werkt. Daarom willen
we goede en duidelijke afspraken met jou maken.
We willen je geregeld laten weten hoe je zoon/dochter op school werkt.
Daartoe zijn er momenten om met de leerkracht over je zoon/dochter te
praten.
Data oudercontacten schooljaar 2022-2023:
zie kalender schoolreglement

We verwachten dat je als ouder samen met de school werkt aan de
opvoeding van je zoon/dochter. Als je vragen of zorgen hebt over het
werk van je zoon/dochter op school, kan je altijd met ons contact
opnemen. We zullen er dan met jou over praten.
Aanwezig zijn op school en op tijd komen
Het is nodig dat je zoon/dochter elke dag op school aanwezig is. Er is
immers de wet op de leerplicht. We verwachten dat hij/zij aanwezig is in
alle lessen en activiteiten van zijn/haar leerjaar.
Leefdagen, buitenschoolse activiteiten enz.. zijn normale schooldagen, ook
als ze langer dan één dag duren. Je zoon/dochter krijgt er de kans om bij
te leren. Dat betekent dan ook dat hij/zij hieraan moet deelnemen.
Verder verwachten we dat je zoon/dochter elke schooldag op tijd op
school aanwezig is. Als hij/zij te laat komt, kan de school maatregelen
treffen.
Het kan altijd gebeuren dat je zoon/dochter niet kan deelnamen aan alle
lessen of activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Wat je dan moet doen,
staat in het schoolreglement te lezen onder punt….
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Om recht te hebben op een schooltoelage, mag de leerling niet meer dan
29 halve dagen schooldagen ongewettigd afwezig zijn. Als de
schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald. Wij
verwachten dat je erop let dat je zoon/dochter dagelijks op school is,
deelneemt aan activiteiten van de school en ook altijd op tijd aanwezig is.
Voor jongeren is leren en naar school gaan soms lastig en minder leuk.
Zomaar wegblijven uit de school kan niet. Bij moeilijkheden wil de school,
samen met CLB, helpen ze op te lossen. De school verwacht bovendien je
medewerking als je zoon/dochter hierbij begeleid moet worden.
Een leerling kan zo dikwijls zonder reden uit de school wegblijven dat het
een probleem wordt. De school speelt het dossier dan door naar het
ministerie van Onderwijs en Vorming.
Indien jij of je zoon/dochter niet meewerkt aan de inspanningen van de
school om je zoon/dochter te begeleiden, kan de directeur beslissen je
zoon/dochter te straffen. Verder kan de school ook beslissen je
zoon/dochter uit te schrijven, bv. omdat hij/zij afwezig blijft zonder reden
of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar bij/zij
verblijft.
Afzonderlijke begeleiding van leerlingen
Onze school voert een zorgbeleid. Dat betekent o.m. dat we volgen hoe je
zoon/dochter op school werkt (leerlingvolgsysteem) en steeds zoeken
naar de meest aangewezen vorm van begeleiding, zowel op studievlak als
op socio-emotioneel vlak.
We begeleiden je zoon/dochter persoonlijk als het nodig is. Omdat zo
goed mogelijk te doen, overleggen we hierover met de ouders. We willen
dat je hieraan meewerkt.
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het
Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om
Nederlands te leren, ook buiten de school. Om uw kind een behoorlijke
kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer
uw kind niet enkel tijdens de schooluren, maar ook thuis Nederlands
hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met
bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.
In naam van het schoolbestuur –
Leen Fonteyne, directeur
GELEZEN EN GOEDGEKEURD
handtekening ouders/verantwoordelijke of de leerling vanaf 18 jaar (*)

datum: ………………………………………2022

