
OMGANGSVORMEN  
Samen met de MR samen onderstaande omgangsregels voor alle partijen (leerkrachten ouders en 
kinderen) opgesteld binnen de school. Om te voorkomen dat deze afspraken versloffen, willen wij deze 
afspraken regelmatig onder uw aandacht brengen.  
  
De afspraken zijn als volgt:  
  
Voor iedereen:  

• Ouders en leerkrachten werken mee aan een fijne, veilige school voor iedereen.  
• Ouders en leerkrachten spreken elkaar op een respectvolle manier aan, zowel mondeling als 

schriftelijk.  
• Ouders en leerkrachten zijn zich ervan bewust dat zij anderen moeten behandelen zoals zijzelf 

behandeld willen worden.  
  
Voor de ouders:  

• De leerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt op school.  
• Ouders zijn op de hoogte van leerling-, klas- en huiswerk gerelateerde zaken van hun kind.  
• Ouders beperken het e-mailcontact tot het maken van een afspraak of het doen van een korte 

mededeling.  
• Ouders zorgen ervoor dat hun kinderen op tijd in de klas zijn (vóór 8.30 uur en vóór 13.00 uur).  
• Ouders beperken het contact met de leerkracht tijdens de inloop tot het maken van een afspraak 

of het doen van een korte mededeling.  
• Ouders reageren zo snel als mogelijk op berichten/verzoeken van de leerkracht.  
• Ouders verschijnen op uitnodigingen voor een (rapport-)gesprek of zorgen ervoor dat zij tijdig 

een andere afspraak maken.  
• Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kind, ook op school. Ouders zijn 

aansprakelijk voor de schade die hun kind veroorzaakt.  
• Ouders nemen kennis van ongewenst gedrag van hun kind en werken mee aan de daaromtrent 

voorgenomen maatregel.  
 

Voor de leerkrachten:  
• De leerkracht informeert de ouders adequaat over leerling-, klas- en huiswerk gerelateerde 

zaken.  
• Leerkrachten reageren, na schooltijd, zo snel als mogelijk en correct op vragen c.q. 

afspraakverzoeken van de ouders. Leerkracht stuurt per ommegaande een 
ontvangstbevestiging.   

• Leerkrachten zijn op tijd in de klas aanwezig om leerlingen te verwelkomen (8.15 uur en 12.50 
uur)  

• Leerkrachten gebruiken de inloop voor het kort verwelkomen van alle kinderen en beperken 
gesprekken met de ouders.  

• Leerkrachten informeren de ouders tijdig over ongewenst gedrag van hun kind en de 
daaromtrent voorgenomen maatregel.  

  
 


