
   

 

           
          Samenwerkingsovereenkomst 
          tussen Vredeveldschool 
          en de ouder(s)/verzorger(s) van 

 
           ……………………………………………….. 

 

 

School Ouder(s)/verzorger(s) 

De school is onder schooltijd 
verantwoordelijk voor alle leerlingen.  
De school heeft het beste met haar 
leerlingen voor en laat dat zien in haar 
doen en laten. 
 

De ouder(s)/verzorger(s) hebben het 
vertrouwen dat de school alles in het belang 
van het kind doet. Bij vragen hierover kunnen 
de ouder(s)/verzorger(s), in eerste instantie, 
terecht bij de groepsleerkracht. 
 

De school draagt zorg voor goed 
onderwijs zoals   beschreven in het 
schoolplan en in de schoolgids 
 

De ouder(s)/verzorger(s) onderschrijven de 
inhoud en uitgangspunten van de schoolgids 
en het schoolplan. Bij onduidelijkheden 
vraagt de ouder duidelijkheid bij de 
groepsleerkracht of directie. 
 

De school heeft op haar website een 
aantal protocollen opgenomen zoals: 

• Schoolondersteuningsprofiel 

• Visie identiteit Vredeveldschool 

• Omgangsprotocol 

• Medicijnverstrekking 

• Ontruimingsplan 

• Schoolafspraken 
 

De ouder(s)/verzorger(s) stellen zich op de 
hoogte van de inhoud van deze protocollen 
en onderschrijven deze. Ze steunen de school 
indien nodig bij de uitvoering ervan. 

De school informeert in ieder geval 3x 
per jaar de ouders over de vorderingen 
en het welbevinden van hun kind. 
Eventuele gedragsproblemen worden 
direct met de ouders besproken. Het 
gesprek wordt altijd afgesloten met 
bindende afspraken. 
 

De ouder(s)/verzorger(s) informeren de 
school als hun kind problemen heeft in de 
thuissituatie of op school. 
De ouders tonen belangstelling in de 
vorderingen van hun kind door o.a. op ouder-
kind-leerkrachtgesprekken te komen. Ook 
nemen de ouders actief deel aan de door de 
school georganiseerde informatieve 
ouderbijeenkomsten. 
 

Bij leer- en/of gedragsproblemen 
reageert de school alert. Het zorgplan is 
hierbij uitgangspunt. 
De school informeert de ouders van 
tevoren over de te nemen stappen, het 
eventuele plan van aanpak en evalueert 
een en ander op vastgestelde tijden. 
In dit kader zijn individueel gemaakte 
afspraken bindend 

De ouder(s)/verzorger(s) verlenen 
toestemming indien nodig het kind op te 
nemen in een zorgtraject en eventueel de 
leerling te bespreken met beroepskrachten of 
hulpverleners van buiten de school. De 
ouders geven toestemming voor het afnemen 
van die testen en toetsen bij hun kind die 
nodig zijn voor een juiste ondersteuning. 
De ouders komen de individueel gemaakte 
afspraken na, deze zijn bindend. 



   

 

School Ouder(s)/verzorger(s) 

De school communiceert proactief met ouders 
over het wel en wee van een leerling. Dit gebeurt 
op een positieve, opbouwende en open wijze. 

De ouder(s)/verzorger(s) communiceren altijd op een 
rustige en correcte manier met de teamleden en 
overige medewerkers. 
Wat inhoudt dat zij niet (non-)verbaal agressief 
reageren. Ouder(s)/verzorger(s) gedragen zich naar de 
normen van de school op een wijze dat zij een goed 
voorbeeld zijn voor de kinderen op school. 
 

De school zorgt ervoor het onderwijsproces 
zoveel mogelijk gecontinueerd wordt. Indien 
nodig treedt de vervangingsprocedure in 
werking.  
 

De ouder(s)/verzorger(s) maken afspraken met 
externe hulpverleners, tandarts, huisarts en 
ziekenhuis buiten schooltijd. Indien het echt niet 
anders kan zal er overlegd gevoerd moeten worden 
met de directie. 

De ouders worden via nieuwsbrief, Socialschools 
en de website tijdig geïnformeerd over zaken die 
de school en de leerlingen betreffen. De website 
is voorzien van een spraakmodule zodat u het 
kunt beluisteren. 
 

De ouder(s)/verzorger(s) lezen de informatie en 
vragen indien nodig om toelichting. 

De school informeert ouders vroegtijdig van de 
activiteiten die plaats vinden op school of 
activiteiten waar de school deel aan neemt. 

De ouder(s)/verzorger(s) staan achter deze 
activiteiten. Ze helpen indien nodig zo veel mogelijk 
mee bij de begeleiding van de activiteiten en/of  
zorgen voor het vervoer naar de activiteiten. 
 

De school zorgt voor een aantal activiteiten die 
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de 
kinderen bevordert. 

Als de ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor 
lidmaatschap oudervereniging dan betalen zij de 
contributie. Als zij geen lid worden van de 
oudervereniging betalen zij per activiteit.   
 

De school houdt zich aan de leerplichtwet. De 
kinderen krijgen alleen bij bijzondere 
gelegenheden verlof. Altijd binnen de wettelijke 
mogelijkheden van de school. 
 

De ouder(s)/verzorger(s) vragen voor hun kind tijdig 
bij de directie verlof aan en houden zich aan de 
leerplichtwet.  
 

De school respecteert elk mens. Dat houdt ook in 
elke cultuur en geloofsovertuiging van de ouders.  
 

De ouder(s)/verzorger(s) accepteren en respecteren 
de grondbeginselen van de katholieke 
Vredeveldschool, zoals beschreven in het schoolplan 
en de schoolgids.  
 

De school lost conflicten op. Samen met de 
ouders werkt de school aan een leefbare en 
veilige school. 

De ouder(s)/ verzorger(s) onderschrijven de 
uitgangspunten van de conflicthantering en werken 
actief mee aan een leefbare en veilige school. 
 

 

Handtekening directie    Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

………………………………….    …………………………………….     …………………………………………. 

 

 

 

Assen,   ………………………………… 2019              


