Samenwerking Ouders - Dongemond college

Dongemond college
De school maakt aan ouders duidelijk waar
ze voor staat en hoe zij met ouders wil
samenwerken.
De school staat voor kwalitatief goed
onderwijs, zoals omschreven in de
schoolgids.
Vanuit een Katholieke identiteit respecteert
de school elke cultuur en geloofsovertuiging
van ouders en leerlingen.
De school spreekt met respect over de
ouders.
De school zorgt ervoor dat voldaan wordt
aan de eisen die aan de onderwijstijd worden
gesteld.
De school is open over de gewenste en
behaalde resultaten.
De school bespreekt 3 keer per jaar de
vorderingen van de leerlingen met de
ouders.
De school is alert op problemen bij het leren
van de kinderen en brengt daarvan de
ouders meteen op de hoogte.
De school stelt jaarlijks een geactualiseerd
schoolreglement op.
De school zorgt er voor dat Magister gevuld
is met accurate en actuele gegevens.
De school geeft duidelijke informatie over de
hoogte, inhoud en belang van de
ouderbijdrage
Bij leer- en gedragsproblemen kan de school
de volgende begeleiding bieden:
Orthopedagogie, Dyslexie, Dyscalculie,
SOVA, FRT, MRT
De school biedt extra leerstof aan leerlingen
die meer aankunnen dan het gewone
aanbod.
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Ouders
De ouders ondersteunen hun kind en de
school. Zij doen dat door mee te leven en
waar mogelijk mee te doen maar ook door
mee te denken (klankbordgroep) en/of mee
te beslissen (MR).
De ouders zijn op de hoogte van de inhoud
van de schoolgids en ondersteunen de
school bij de uitvoering daarvan.
De ouders onderschrijven de identiteit van
de school en accepteren de aanpak wat
betreft integratie en emancipatie binnen het
Dongemond college.
Ouders respecteren de beslissingen van de
school. Bij twijfel vragen zij een gesprek aan.
Ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd
op school komen en zo veel mogelijk alle
lessen volgen.
De ouders bezoeken de rapporten-, ouderen informatieavonden.
De ouders stellen zich op de hoogte van de
vorderingen van hun kind op de
verschillende vakken (via bijv. Magister).
De ouders stellen zich op de hoogte van
leerproblemen en ondersteunen hun kind
thuis.
De ouders kennen en onderschrijven het
schoolreglement
De ouders stellen zich middels Magister op
de hoogte van ontwikkelingen op het
Dongemond college en de vorderingen van
hun kind.
De ouders onderschrijven het belang van de
activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald
worden en maken de realisatie van die
activiteiten mogelijk.
De ouders verlenen de school toestemming
om het kind op te nemen in een zorg-opmaattraject.
De ouders zijn op de hoogte van het extra
aanbod aan hun kind en stimuleren hun kind.
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De school biedt extra ondersteuning aan
leerlingen die dat nodig hebben.
De school houdt zich aan de regels van de
leerplichtwet. Bij overtreding worden de
ouders meteen ingelicht.
De school zorgt ervoor dat de leerlingen hun
spullen kunnen opbergen in een kluisje.
De school gaat vertrouwelijk om met
informatie van leerlingen en ouders.
De school zorgt voor een goed
huiswerkbeleid, waarbij er is afgestemd
tussen de vakken. Het huiswerk wordt in de
les besproken.
De school besteedt extra aandacht aan taal
en rekenen.
De school werkt, samen met de leerlingen en
hun ouders, aan een leefbare en veilige
school.
De school zorgt voor een brede ontwikkeling
van de leerlingen (zowel hoofd, hart en
handen).
De school zorgt voor een gezond aanbod in
de schoolkantine.
De school biedt een aantal buitenschoolse
activiteiten aan.
De school zorgt voor een adequate
begeleiding bij buitenschoolse activiteiten,
eventueel met inschakeling van ouders.
De school houdt zich aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

16 juli 2020

De ouders zijn op de hoogte van het extra
aanbod aan hun kind en stimuleren hun kind
om hiervan gebruik te maken.
De ouders houden zich aan de regels van de
leerplichtwet.
De ouders zorgen ervoor dat hun kind alle
schoolspullen bij zich heeft.
De ouders informeren de school als er
omstandigheden zijn die invloed hebben op
het werk of gedrag van hun kind op school.
De ouders zien erop toe dat kinderen hun
huiswerk maken en zorgen thuis voor een
rustige werkplek.
De ouders stimuleren de leerlingen om
dagelijks te lezen.
De ouders kennen en onderschrijven de
schoolregels.
De ouders zorgen ervoor dat hun kind
jaarlijks deelneemt aan één van de brede
schoolactiviteiten.
De ouders geven hun kind gezonde voeding
mee (bijvoorbeeld fruit).
De ouders dragen financieel bij aan niet door
de overheid vergoede buitenschoolse
activiteiten
De ouders geven toestemming voor
deelname van hun kinderen aan excursies
en schoolreizen.
De ouders of - in het geval de leerling 16
jaar of ouder is - de leerling maken/maakt
schriftelijk hun keuze bekend of
beeldmateriaal al dan niet gebruikt mag
worden voor zaken als de schoolkrant,
website, social media, fotojaarboek en
publicatie bij slagen op de website en in de
krant.
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