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AKKOORDVERKLARING SCHOOL-OUDERS  

Katholiek Basisonderwijs van KORZO 
ON: 0410.414.621  
Vrije Gesubsidieerde Basisschool “Sint-Leonardus” 
Stationsstraat 16 3440 Zoutleeuw   
 www.gvbszoutleeuw.be 

        

Wat is dit document? 

Jullie kinderen verdienen de beste onderwijskansen. 

Op onze school zorgen we daar samen voor met deze akkoordverklaring.   

Jullie vinden hierin de belangrijkste verwachtingen van zowel de ouders als de school.   

Dit document kwam dan ook tot stand in samenspraak met de schoolraad. 

Wat doet de school? 

• De school zorgt voor de totale ontwikkeling van de leerlingen (taal, wiskunde,…) 

• De school geeft alle informatie die voor de ouders belangrijk is. 

• De school schrijft gemakkelijke brieven (met pictogrammen). 

• De school geeft naast de dagelijkse klasagenda ook een maandelijkse planning van taken en 

lesopdrachten via het digitaal platform. Daarnaast vind je ook erg belangrijke info steeds via dit 

kanaal. 

• De school organiseert 3 x per schooljaar een oudercontact en voorziet extra overlegmomenten 

indien nodig. 

Wat doen de ouders? 

• De ouders brengen hun kinderen elke dag naar school. 

• De ouders brengen hun kinderen op tijd naar school (tussen 8.15u en 8.45u). 

• De ouders respecteren deze uren. 

• De ouders lezen met aandacht de communicatie die gebeurt via digitaal latform. 

• De ouders contacteren de school via mail wanneer hun kind een tijdje niet naar school komt 

o.w.v. ziekte. 

• De ouders vragen tijdig toestemming aan de school (via mail) wanneer hun kind een 

begrafenis zou willen bijwonen of een sportevenement moet bijwonen. 

• De ouders weten welke afspraken in het schoolreglement staan. 

• De ouders respecteren de afspraken van de school. 

• De ouders komen in functie van hun kind zoveel als mogelijk samen naar het oudercontact. 

• De ouders respecteren de medewerkers van de school. 

• De ouders komen naar de infoavond bij het begin van het schooljaar. 

• De ouders en de school praten met elkaar over het kind. 

• Heb je een ander adres of telefoonnummer laat je dit weten via mail aan het secretariaat. 

• De ouders gaan respectvol om met (digitale) communicatie (e-mail, facebookpagina) en dit op 

een respectvolle manier.  

• Digitale communicatie via sms, whatsapp, Messenger worden niet gebruikt als 

communicatiemiddel met de school of leerkracht. We hanteren hiervoor het medium mail. 

In tweevoud opgemaakt. 

Handtekening school                                                Handtekening ouders 

 


