
           Verwachtingen OBS de Kennemerpoort 

*Wanneer u uw kind inschrijft bij OBS de Kennemerpoort verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze drie 
gedragscodes. 
Vastgesteld tijdens MR vergadering van 12-02-2018 
   

 

Wij willen als school graag de contacten met alle ouders optimaliseren. Dit is de reden 
dat we gedragscodes* hebben opgesteld. De drie gedragcodes Gewenst Gedrag 
leerlingen, -leerkrachten en -ouders vindt u op de site. Hierin worden wederzijdse 
verwachtingen vastgelegd. Ouders, leerlingen en betrokkenen vanuit de school kunnen 
elkaar hierop aanspreken.  De onderstaande verwachtingen zijn uitgesproken tijdens de 
Algemene ouderavond van 16-10-2018.  
 

1. Wat mag het kind van de school verwachten? 
 De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen 
op school 
 De school zorgt voor een positief leerklimaat 
 De school biedt leerstof aan dat passend is bij het niveau van de leerling. 
 De school biedt het kind die leerstof die nodig is om zonder problemen 
door te stromen naar het type voortgezet onderwijs dat past bij het kind.  

2. Wat mag het kind van zijn/ haar ouders verwachten m.b.t. de school? 
 De ouders bieden thuis een omgeving waar kinderen leren om eerlijk te 

zijn, ergens op tijd te komen en respectvol te zijn tegenover andere 
mensen. 

 De ouders leren zorg te dragen voor eigen en andermans spullen. 
 De ouders bieden een omgeving waar een kind kan spelen en rust heeft 

om zich te ontwikkelen. 
3. Wat mogen de ouders van de school verwachten? 

 De school informeert ouders regelmatig over de ontwikkeling van hun 
kind op cognitief, sociaal/emotioneel, motorisch en creatief gebied. 
 De school zorgt ervoor dat de leerlingen zich veilig en vertrouwd voelen  
op school; een goed pedagogisch klimaat. 
 De school beschermt de privacy van de leerlingen en ouders. 
 De school biedt een leeromgeving die aansluit bij de maatschappelijke 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld op het gebied van ICT, talen en 
creativiteit. 

4. Wat mogen de ouders van het kind verwachten m.b.t. de school? 
 Een kind toont inzet en neemt verantwoordelijkheid voor zijn haar werk 
en gedrag. 
 Een kind gaat respectvol om met zowel kinderen als volwassenen binnen 
de school. 

5. Wat mag de school van de ouders verwachten? 
 Ouders zorgen voor een positieve leerhouding bij hun kind(eren). 
 Ouders gaan respectvol om en praten met respect over medeleerlingen, 

het onderwijsgevend- en ondersteunend personeel. 
 Ouders dragen er zorg voor dat hun kind(eren) op tijd en uitgerust op 

school komen. 
 Ouders dragen er zorg voor dat hun kind(eren) de leerplicht nakomen. 
 Ouders tonen belangstelling in de vorderingen van hun kind op school.  
 Ouders tonen belangstelling voor het schoolwerk van hun kind(eren).  
 Ouders bieden ondersteuning bij het maken van relevant huiswerk. 

6. Wat mag de school van de kinderen verwachten? 
 Een kind kan zelfstandig het toilet bezoeken als hij/zij naar groep 1 gaat 
 Een kind gaat respectvol om met medeleerlingen en het 

onderwijsgevend- en ondersteunend personeel. 
 Een kind maakt conflicten met andere leerlingen bespreekbaar onder   
 Een kind toont betrokkenheid en zelfstandigheid op eigen niveau. 


