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Welkom 
Het team van de H.Henricusschool heet u van harte welkom op onze school. 
 
Als school en ouders zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk voor de schoolontwikkeling van de kinderen. Die 
gedeelde verantwoordelijkheid brengt een vorm van samenwerking en wederzijdse betrokkenheid met zich 
mee. Wanneer de wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken en vastgelegd, ontstaat er een draagvlak 
voor een soepele samenwerking. We weten dan van elkaar waar wij elkaar op aan kunnen spreken.   

       

Samenwerkingsovereenkomst School – Ouders 

School Ouders 

Het personeel doet er alles aan om kwalitatief goed 
onderwijs aan te bieden. 

Met het inschrijven van uw kind(eren) op onze 
school accepteert u de katholieke grondslag van de 
school. 

Het personeel informeert ouders regelmatig over 
hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt via 
de leerling rapporten, de contactavonden, de 
gegevens van het leerlingvolgsysteem en evt. 
telefonisch contact  of gesprekken tussendoor. 

De ouders tonen belangstelling voor de school en 
zijn zoveel mogelijk aanwezig op 
informatieavonden, ouderavonden en 
contactavonden.  

Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen 
dat kinderen zich veilig voelen op school. 

De ouders dragen ook bij aan de veiligheid op 
school. Zij spreken bij pesten hun kinderen daarop 
aan. 

Wij dragen kennis over en hebben ook aandacht 
voor het ontwikkelen van sociaal-emotionele 
aspecten. 

De ouders zien erop toe dat hun kinderen het 
huiswerk maken. 

Wij werken met een omgangsprotocol om pesten tot 
een minimum te beperken. 

De ouders staan positief tegenover de schoolregels 
en afspraken die op school gemaakt worden. 

Via onze schoolgids maken wij duidelijk hoe leraren 
te bereiken zijn. 

De ouders zien erop toe dat ze relevante informatie 
tijdig aan de school doorgeven. 

Via onze schoolgids maken wij duidelijk hoe de 
directie bereikbaar is voor zaken die ouders 
uitgebreider willen bespreken. 

De ouders tonen zich bereid om mee te helpen bij 
allerlei activiteiten, zoals schoolreis, vervoer naar de 
gymzaal en andere activiteiten. 

Het personeel besteedt extra zorg aan leerlingen die 
moeite hebben met de leerstof of die juist meer 
aankunnen. Dit alles binnen de mogelijkheden van 
de school. 

De ouders zorgen ervoor dat hun kinderen de 
leerplicht nakomen. De ouders zorgen ervoor dat 
hun kinderen op tijd op school zijn. 

Het personeel spreekt met respect over de ouders. Als ouders het niet eens zijn met bepaalde 
handelingen van de leraren, dan bespreken zij dit 
zonder aanwezigheid van hun kind met de leraar. In 
principe stellen zij zich op achter een genomen 
sanctie of maatregel van de leraar met betrekking 
tot hun kind. 

De school draagt zorg voor o.a.: 

 een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids; 

 een wekelijkse nieuwsbrief; 

 een informatieavond aan het begin van het 
schooljaar; 

 contactavonden in september, november-
december en maart-april; 

 gespreksarrangementen met individuele ouders 

 jaarlijks oudertevredenheidsonderzoek; 

 telefonisch contact als daarvoor aanleiding is. 

De ouders spreken met respect over de school, 
zodat andere leerlingen, leraren, overig personeel 
en andere ouders serieus worden genomen. 
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Ouderbetrokkenheid op de H.Henricusschool  
 

1. De school heeft met ouders een heldere visie op samenwerking geformuleerd. Uit alle 
informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school het samenwerken met 
ouders vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op 
ouderbetrokkenheid zichtbaar.  
 

2. De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het 
schoolbeleid. Dit doet de school door middel van een leerlingenraad, een brainstorm tussen 
leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema. Leraren, leerlingen en 
ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt. Jaarlijks werken ouders en leerlingen mee aan 
een ouder- en Leerlingtevredenheidsonderzoek en worden ouders geïnformeerd en betrokken 
over en bij  de vervolgaanpak van verbeterpunten.  
 

3. Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school. Dit 
zie je onder andere terug in de toegankelijkheid van de school (ouders mogen ’s morgens mee 
naar binnen om hun kind weg te brengen), leerkrachten staan bij de deur en dergelijke. 

 
4. Ouders en leraren werken samen om het leren en een gezonde ontwikkeling van leerlingen te 

ondersteunen, zowel thuis als op school.  
 

5. Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd.  
Ieder heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn zoveel mogelijk bij 

alle gesprekken aanwezig. Bij de andere groepen is dit in overleg.  De plaatsen waar 

gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is 

voldoende tijd voor alle deelnemers. 

 

6. Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop 
aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de 
school.  We hebben hierin een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. 
 

7. Het leerlingendossier is (op afspraak) toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden 
uitgenodigd informatie toe te voegen.  

 
8. De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier 

om met klachten. Iedereen kan zien welke (officieel) gemelde klachten er zijn en wat er met 
deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacy regels hierbij in acht genomen. 

 
9. De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%. 

De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt onder meer tot 
uiting in dit criterium. De school werkt met een ouderovereenkomst.  
 

10.  Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door 
iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, omgangsregels, enzovoort). De school 
heeft het basisarrangement van de inspectie. 
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