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Leerlingen zijn gebaat bij een goede samenwerking tussen de school en hun ouders. Om duidelijkheid
te verschaffen over wat wij van ouders verwachten, is voor ouders een gedragscode opgesteld. Het
naleven van deze afspraken door ouders zal mede leiden tot een veilig en prettig schoolklimaat voor
iedereen. Waar ouder(s) staat kunt u ook lezen verzorger(s).
Wij verwachten van ouders dat:
•

zij de christelijke identiteit van de school respecteren. De school staat open voor leerlingen van
alle gezindten en levensovertuigingen. Ouders stemmen er bij aanmelding mee in dat leerlingen
aan alle door de school georganiseerde activiteiten meedoen (in dit verband m.n. ook de
godsdienstlessen, vieringen, uitstraling van en uiting op kleding en de sport- en zwemlessen)

•

zij de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals die is beschreven in de schoolgids
onderschrijven

•

zij op de hoogte zijn van het anti-agressieprotocol en van het pestprotocol van de school (zie
website). Ouders weten dat agressie en pesten op school niet wordt geaccepteerd.

•

zij worden geacht op de hoogte te zijn van de schoolregels die voor de leerlingen gelden (zie
website). Wij verwachten van de ouders dat zij deze schoolregels onderschrijven en dat zij mee
werken aan de naleving hiervan.

•

zij zich houden aan de leerplichtwet.

•

verlofaanvragen ruim van te voren m.b.v. het hiervoor bestemde formulier bij de afdelingsleider
worden ingediend.

•

absentie, met opgaaf van reden, tijdig melden bij de meldpunt functionaris.

•

zij de informatie die de school verstrekt lezen (o.a. Magister, weekrapport, schoolgids,
nieuwsbrieven en website).

•

zij zelf wijzigingen in de gegevens, zoals vermeld bij inschrijving, in Magister aanpassen.

•

zij de mentor zo spoedig mogelijk informeren als er belangrijke veranderingen zijn in de
thuissituatie.

•

zij belangstelling tonen voor de ontwikkeling van hun kind, door op de informatieavonden en
ouderavonden te komen.

•

zij voorbeeldgedrag vertonen aan de leerlingen. Zij gaan volgens de algemeen geldende
omgangsvormen respectvol met elkaar en de leerlingen om.

•

zij meewerken aan een sociaal veilige school (in blik, beeld, woord en gebaar).

•

kritiek, klachten of opmerkingen met de direct betrokkenen worden besproken (mentor, docent,
vertrouwenspersoon, afdelingsleider of directie). Dit gebeurt niet in aanwezigheid van andere
leerlingen dan hun eigen kind . Ouders maken een afspraak en komen niet onaangekondigd naar
school. Bij overtreding volgt direct een formele waarschuwing (zie anti-agressie protocol op de
website).

•

zij in contact met school op een correcte wijze communiceren. Indien deze communicatie niet
meer constructief is, wordt z.s.m. een afspraak gemaakt voor een gesprek op school.

Bedreigingen en geweld worden niet getolereerd. De directie behoudt zich het recht voor om indien
de ernst van een incident dit rechtvaardigt, hiervan aangifte te doen bij de politie (zie anti-agressie
protocol).
Wanneer uw kind onderwijs volgt op Het Perron , verklaart u zich als ouder, verzorger akkoord met
deze gedragscode.
Ouder/verzorger van ………………………………………………………….(naam leerling)
Datum :
Handtekening :

………………………………………………

