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Engagementsverklaring
Dit is een geheel van wederzijdse engagementen die de school met u aangaat. Het gaat over
engagementen in verband met uw aanwezigheid op het oudercontact, de voldoende aanwezigheid
van uw kind op school, de individuele begeleiding van uw kind en de houding tegenover de
Nederlandse taal, onze onderwijstaal.
Als u het schoolreglement ondertekent, gaat u ermee akkoord om hier constructief aan mee te
werken. Ook onze school engageert zich ten aanzien van deze thema’s.
1e engagement: oudercontact
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar
aankondigen. We verwachten dat u zich engageert om op het oudercontact aanwezig te zijn. Voor ons
is dit immers een belangrijk moment om u te informeren. Kunt u niet op het oudercontact aanwezig
zijn, dan engageren wij ons om naar een andere mogelijkheid te zoeken en een oplossing te
bedenken.
2e engagement: voldoende aanwezig zijn
U engageert zich om ervoor te zorgen dat uw kind (tijdig) op school is of u verwittigt de school tijdig
als uw kind om één of andere reden niet aanwezig kan zijn.
3e engagement: individuele leerlingbegeleiding
De school engageert zich om in overleg met u de individuele begeleiding van uw kind uit te tekenen.
U wordt duidelijk geïnformeerd over wat de school aanbiedt en wat de school van de leerling
verwacht. De school verwacht dat u ingaat op haar vraag tot overleg om actief mee te werken aan de
vormen van individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te
leven. Wij verwachten ook dat u met ons contact opnemen als we vragen hebben of ons zorgen
maken over de leerling en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.
4e engagement: positieve houding tegenover de onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anders taligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen
alles in het werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker
dan de vorm. u hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een
positief engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school kan bijvoorbeeld anderstalige ouders
en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of
initiatieven.

5e engagement: positieve houding ten aanzien van bijkomende inspanningen om de
taalachterstand van leerlingen weg te werken

U engageert zich om uw kind te laten participeren aan de extra maatregelen, die de school in het
kader van haar talenbeleid neemt.
Aanmoedigen om Nederlands te leren
° De school houdt rekening met ouders met een andere cultuur en taal.
(bv. de school heeft aandacht voor andere religieuze feestdagen, ...)
° De school zorgt voor een boekje waarin alle mogelijke Nederlandstalige vrijetijdsbestedingen
voorgesteld en uitgelegd worden.
° De ouders engageren zich ertoe hun kind te laten participeren aan de extra maatregelen, die de
school in het kader van haar talenbeleid neemt.
6. De communicatie tussen ouders en school
° De school zorgt ervoor dat de communicatie voor alle ouders begrijpelijk is.
(bv. zorgen voor pictogrammen voor ouders die niet zo goed Nederlands kennen, organiseren van
een infomoment voor alle ouders om de schoolregels en afspraken te leren kennen,…)
° De ouders kennen de schoolregels en afspraken.
° De ouders en de school zorgen samen voor een positieve sfeer op school.
(bv. foto’s van feesten op de website plaatsen, ouders helpen mee bij schoolactiviteiten,… )
Het schoolteam en de ouders van onze school engageren zich om dit charter uit te voeren.
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