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Inleiding
In het kader van ons veiligheidsbeleid is het van belang dat er afspraken zijn gemaakt met betrekking tot
omgangsnormen van ouders/verzorgers en leerkrachten. Op de P. Oosterleeschool hechten wij namelijk veel waarde
aan een goede relatie tussen de ouders/verzorgers en de leerkrachten. Een goede relatie die gebaseerd is
wederzijds respect. Dit kan alleen tot stand komen als beide partijen de juiste normen en waarden hanteren die voor
een goed contact belangrijk zijn.
Doel
Respectvolle omgangsnormen vastleggen, zodat alle mensen zich bij ons op school sociaal veilig voelen.
Afspraken
• Op onze school gaan wij respectvol met elkaar om wat zich uit in positief gedrag. Het gedrag wat wij
goedkeuren en afkeuren is het volgende:

Contact zoeken met
leerkracht
Contact zoeken met
andere ouders
Andere kinderen
aanspreken

Positief gedrag = keuren wij
goed
Respectvol, op rustige toon
Respectvol, op rustige toon

Melden bij leerkracht als er
problemen zijn, niet zelf andere
kinderen aanspreken
Problemen of vragen Aankaarten bij leerkracht of
m.b.t. school
directie
•

Negatief gedrag = keuren wij af
Schreeuwen, schelden, boos
weglopen
Schreeuwen, schelden, boos
weglopen
Andere kinderen aanspreken,
schreeuwen, schelden
Verspreiden onder andere ouders
zonder melding of navraag bij de
school te doen

Wanneer er gedrag van ouders plaatsvindt richting de leerkrachten, andere ouders/verzorgers of andere
leerlingen die niet passen binnen onze afspraken zult u hierop aangesproken worden. In eerste instantie door
de leerkracht zelf en in indien nodig door de directie. U zult worden uitgenodigd voor een gesprek om de
consequenties van dit gedrag door te spreken.

Informatie aan de ouders/verzorgers
Alle afspraken uit deze kwaliteitskaart worden gedeeld met de ouders/verzorgers bij aanmelding van hun kind en
via onze website. Alle medewerkers zien erop toe dat de ouders de afspraken nakomen.

