Uitslag enquête ￫ 80 formulieren
75%
15%

We geven het goede voorbeeld en houden ons aan de regels en afspraken die voor onze
kinderen gelden
We beginnen op tijd; ’s morgens om 8.30 uur

3,75% U bent onze ambassadeur: Vertel trots over onze school
15%

U heeft vertrouwen in de school en draagt dat uit

76%

U heeft vertrouwen in uw kind

24%

U voert het gesprek daar waar het hoort

40%

Bij vragen gaan we in gesprek met de leerkracht

87%

Zijn betrokken bij het leerproces van hun kind

3,75% De mail gebruiken we voor zakelijke mededelingen
54%

We verwachten een optimale samenwerking, met een respectvolle houding

34%

Bij de inloop nemen wij graag de tijd voor uw kind. Buiten de lestijd kunt u altijd even bij ons
aankloppen of een afspraak met ons maken.
Bijzonderheden meldt u tijdig bij de leerkracht. Bij afwezigheid graag vóór 8.15 uur bellen

5%

61%

Voor een gesprek of vraag kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast kunt u
terecht bij de teamleider, intern begeleider en de directeur.
Delen de zorg met de leerkracht als hun kind uit balans is

35%

Respecteren de leerkracht als professional

40%

Suggesties die gedaan zijn
Ontwikkelen van het individu
Stellen vrijwillige hulp van ouders op prijs
Leerkracht neemt contact op als het minder goed gaat
Programmeren met kinderen
Bredere thema´s als bitcoins, elektrisch rijden en circulaire economie
Begeleiden op een positieve manier zonder straffen
Communicatie helder en duidelijk; 5’ws ￫Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en hoe

De uiteindelijke 7 regels voor ouders worden:
We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen
hebben wij op de Paschalisschool de volgende regels. Ouders:
1. Geven het goede voorbeeld en houden zich aan de regels en afspraken die voor onze kinderen
gelden.
2. Hebben vertrouwen in hun kind.
3. Zijn betrokken bij het leerproces van hun kind
4. Werken optimaal met ons samen, met een respectvolle houding.
5. Kunnen voor een gesprek of vraag terecht bij de leerkracht van hun kind. Daarnaast kunnen zij
terecht bij de teamleider, intern begeleider en de directeur.
6. Delen de zorg met de leerkracht als hun kind uit balans is.
7. Respecteren de leerkracht als professional.

