Kanjerovereenkomst BS Teresia
Kanjerovereenkomst tussen BS Teresia in Waalwijk
en ……………………………………………………………………………………........ ,
ouders van ……………………………………….....................................................
Beste ouders,
Wij zijn blij dat jullie voor de Teresiaschool gekozen hebben en wij heten jullie van harte welkom.
Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom vinden wij de
betrokkenheid van ouders van groot belang. School en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de
schoolontwikkeling van de kinderen. Daartoe moeten school en ouders samenwerken. De
voorwaarden van deze samenwerking staan uitgebreid beschreven in de schoolgids. In de
Kanjerovereenkomst worden de belangrijkste wederzijdse verwachtingen nog eens benadrukt,
waardoor een goede samenwerking tussen school en ouders mogelijk wordt gemaakt. Wij hopen, dat
wij elkaar op een positieve manier kunnen aanspreken op deze afspraken.
De inspanningen die de school levert

versus

De school beschouwt de ouders en hun kinderen
als partners in het leer- en opvoedingsproces.
Wij spreken op school de Nederlandse taal en
lezen neemt een belangrijke plaats in bij het
onderwijsaanbod.
De school levert een inspanning om uw kind
kwalitatief goed onderwijs te geven, zoals
beschreven is in de schoolgids, die op de
website gepubliceerd is. Het doel is om uw kind
optimaal voor te bereiden op de middelbare
school en de maatschappij.
De Teresiaschool is een katholieke basisschool.
Dat betekent dat de katholieke
levensbeschouwing uitgangspunt is bij ons
pedagogisch en didactisch handelen.
Als katholieke school zijn wij toegankelijk voor
alle leerlingen. Er zijn geen uitsluitingen om
geloofs- of levensbeschouwelijke redenen, Wij
maken geen onderscheid naar ras, sekse of
geaardheid.
Wij beginnen onze lessen om 8.30 uur.
De school houdt zich aan de regels van de
leerplichtwet. Bij overtreding worden de ouders
en de leerplichtambtenaar ingelicht.

De inspanningen die de ouders leveren

Wij en onze kinderen zijn samen met de school
verantwoordelijk voor het leer- en
opvoedingsproces van de kinderen.
Wij spreken met onze kinderen zo veel mogelijk
Nederlands. Om hun taalontwikkeling te
ondersteunen, lezen wij onze kinderen
regelmatig voor in het Nederlands.
Wij zijn op de hoogte van de inhoud van de
schoolgids en steunen de school bij de uitvoering
daarvan. Wij denken mee en wij helpen mee.
Eventueel nemen wij deel in de Ouderraad (OR)
of de Medezeggenschapsraad (MR).
Wij respecteren de grondslag van de school en
onze kinderen nemen deel aan alle
schoolvieringen.
Wij respecteren het personeel, de leerlingen en
hun ouders, ongeacht de verschillen in geloof,
ras, afkomst en geaardheid.

Wij zorgen ervoor dat ons kind iedere dag op tijd
op school is en iedere schooldag naar school
gaat. Als ons kind ziek is, geven wij dat tijdig
door. Afspraken met huisarts, tandarts,
fysiotherapeut, enz. worden zoveel mogelijk
buiten schooltijd gemaakt.
Voor extra verlof vragen wij toestemming bij de
directie.

Kanjerovereenkomst BS Teresia
De Teresiaschool is een Kanjerschool. Alle
leerkrachten zijn opgeleid tot Kanjertrainers. Wij
leren de kinderen Kanjers te worden, die positief
over zichzelf en elkaar leren denken.
De schoolregels hangen zichtbaar in de school.
Wij dragen deze regels zichtbaar uit. Regelmatig
brengen wij deze gedragsregels regelmatig
onder de aandacht van de kinderen.
Het schoolpersoneel hanteert de gedragsregels,
vanuit de Kanjergedachten, zoals die zijn
opgeschreven in de schoolgids. Ook hebben wij
in het pestprotocol afspraken gemaakt om pesten
tegen te gaan. Wij spreken iedereen aan die
binnen de school deze regels overtreedt. Na een
waarschuwing volgt een consequentie.
De school organiseert een aantal buitenschoolse
activiteiten die zij niet mag bekostigen uit de
officiële budgetten van de school. Wij vragen
jaarlijks per leerling een vrijwillige bijdrage aan
de ouders. Voor schoolreisjes vragen wij een
extra bedrag. De hoogte van de bijdragen
worden jaarlijks bepaald door de OR en de MR.
Voor de groepseenheid, herkenbaarheid en
veiligheid bij buitenschoolse activiteiten heeft de
Teresiaschool een T-shirt laten ontwerpen.
Vanaf augustus 2014 verstrekt de school de Tshirts. De shirts blijven eigendom van de school
en worden na afloop van de activiteit weer op
school ingeleverd.

Wij ondersteunen de Kanjergedachte in daad en
woord. Wij benaderen alle leerlingen
gelijkwaardig en positief. Wij sluiten geen
kinderen uit. Wij zijn zo veel mogelijk aanwezig
bij Kanjerinformatiedagen van de school.
De leerlingen en hun ouders zijn op de hoogte
van de gedragsregels en houden zich daaraan.

Wij respecteren de gedragsregels en het
pestprotocol en wij handelen er naar. Als een
leerkracht ons kind straf geeft, respecteren wij
dat. Het gezag van de leerkracht wordt door ons
niet in twijfel getrokken. Wij kunnen altijd de
leerkracht of directie om uitleg vragen.
Wij zijn bereid om elk jaar de vrijwillige bijdrage
voor extra activiteiten te betalen. Voor het
schoolreisje mag de school ons in overleg nog
een extra bedrag vragen. Wij realiseren ons, dat
als wij niet willen bijdragen, ons kind niet
gerechtigd is mee te doen aan deze extra
activiteiten.
Wij zorgen er voor dat na een schoolse activiteit
de T-shirt weer op school ingeleverd worden (als
het shirt eigendom is van de school)
De ouders die al een shirt hebben aangeschaft
zorgen er voor dat hun kind tijdens de activiteiten
het school T-shirt dragen.
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