Afspraken om ons
gezamenlijk doel te bereiken
De keuze voor onze school is een keuze voor een
school met een goede werksfeer en waar gewerkt
wordt volgens de Daltonprincipes. Die keuze maak je
als leerling, als ouder en als medewerker. We
vertrouwen er op dat iedereen kan instemmen met
onze afspraken.
We hebben als doel om iedere leerling een fijne,
succesvolle schoolcarrière te bieden en met een
diploma op zijn of haar niveau de school te laten
verlaten. Een schoolcarrière die je door het opdoen van
kennis, waardevolle ervaringen en het je eigen maken
van de daltonvaardigheden voorbereidt op de toekomst.
Daar tekenen wij voor.

Jij als leerling
draagt bij door:

Wij als medewerkers
dragen bij door:

U als ouder of verzorger
draagt bij door:

o

mee te werken aan een fijne en veilige school
voor iedereen,

o

mee te werken aan een fijne en veilige school
voor iedereen,

o

mee te werken aan een fijne en veilige school
voor iedereen,

o

je best te doen, goed te leren en hard te
werken,

o

ons in te zetten voor goed onderwijs,

o

uw kind te stimuleren te leren door ook thuis
ruim aandacht te besteden aan schoolwerk,

o

verantwoordelijk te (leren) nemen

o

o

o

je zelfstandig op te stellen en met iedereen te
willen leren samenwerken,

in de les aandacht te besteden aan de
daltonprincipes: verantwoordelijkheid,
zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en
effectiviteit,

o

regelmatig te reflecteren op je werk,

o

o

iedereen als gelijkwaardig te beschouwen
(ongeacht religie, huidskleur, seksuele
geaardheid, taal of kleding),

de les- en leerdoelen voor de leerlingen
duidelijk te benoemen en met hen hierop te
reflecteren

de daltonvisie te ondersteunen en uw kind te
stimuleren zich verantwoordelijk te gedragen,
zich zelfstandig op te stellen, actief samen te
werken en regelmatig te reflecteren op het
werk,

o

uw kind te leren iedereen als gelijkwaardig te
beschouwen,

o

belangrijke informatie over uw kind met school
te delen,

o

deel te nemen aan informatiebijeenkomsten op
school,

o

de digitale berichten van de school, zoals
e-mail of een uitnodiging voor een ouderavond
in de gaten te houden

o

te ondersteunen dat uw kind jaarlijks met
klasgenoten op reis gaat en deelneemt aan
activiteiten buiten de les.

o

o

o

hulp te vragen aan je mentor of je docent
wanneer je een probleem hebt,
iedere dag de digitale communicatiemiddelen,
zoals e-mail, van de school in de gaten te
houden,
mee te doen aan de werkweken en de
activiteiten buiten de les.
Daar teken ik voor!

Naam leerling:______________________________
Handtekening:

o

iedereen als gelijkwaardig te beschouwen
(ongeacht religie, huidskleur, seksuele
geaardheid, taal of kleding),

o

de ouders/verzorgers op de hoogte te houden
van leerprestaties, gedrag en
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling,

o

te communiceren via digitale
communicatiemiddelen, met name via e-mail,

o

ook buiten de gewone lessen om activiteiten
organiseren. We doen ons best de extra kosten
daarvoor te beperken.

Daar teken ik voor!

Daar teken ik voor!

Namens de school, Danielle Wuisman (directeur).

Naam ouder/verzorger:_______________________
Handtekening:

