School 1
Origineel

Herwerkt

Beste ouder(s),

Beste ouder

Voor de ouders die het wensen is er een
oudercontact om het werk en het gedrag
van uw kind in de klas te bespreken.

Wil je met de juf praten over jouw kind? Dat
kan tijdens het oudercontact op woensdag
10 december of donderdag 11 december.

Dit oudercontact gaat door op woensdag 10
december 2014 of donderdag 11 december
2014.
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en
ten laatste tegen donderdag 27 november
2014 terug te bezorgen, zodat we de nodige
regelingen kunnen treffen. Geef uw briefje
zo snel mogelijk terug zodat u, op het door
u gekozen uur, kan komen.
Gelieve zoveel mogelijk vrije uren aan te
duiden (minimum drie) dit maakt het
opstellen van een uurregeling
gemakkelijker.
Vrijdag 28 november 2014 krijgt u dan een
briefje mee met het uur waarop u wordt
verwacht.

Vul het strookje in. Geef minimaal drie
tijdstippen die voor je passen. Daarna geef
je het strookje aan de juf voor donderdag 27
november.
De juf geeft op vrijdag 28 november een
briefje mee aan je kind. Daarop staat de
dag en het uur van je gesprek. Een gesprek
duurt 15 minuten.
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Ons pedagogisch project
xxx is de dynamische ontmoetingsplaats van
alle leernetwerken ingericht door de stad.
xxx voldoet aan alle voorwaarden die aan
het Vlaams onderwijs worden gesteld en
doet extra inspanningen om aan de
uitdagingen van de grootstad te
beantwoorden.
Optimale ontplooiingskansen bieden aan
iedereen is het gemeenschappelijk doel van
xxx.
De scholengemeenschappen van het xxx
spreken af hoe zij dit doel bereiken.
xxx staat open voor iedereen, met respect
voor ieders achtergrond en eigenschappen.
We zien deze diversiteit als een
constructieve, actief uit te bouwen kracht.
Mensen hebben veel verschillende redenen
om iets te willen leren. xxx speelt daarop in
door een breed platform van
leermogelijkheden aan te bieden.
Met deskundigheid, inzet, zorg en
betrokkenheid begeleidt het xxx alle
lerenden. Lerenden hebben immers recht
op optimale ontplooiingskansen, maar ook
de plicht om deze kansen te grijpen.
Als er keuzes gemaakt moeten worden
tussen individuele belangen en
groepsbelangen, gelden wederzijdse
rechten en plichten. Iedereen heeft recht op
respect. De grenzen van ieders gedrag
worden bepaald door de vrijheid van de
anderen.
xxx werkt aan een maximale betrokkenheid
van de ouders(*), leerlingen, studenten,
cursisten en personeel.
We willen bovendien een warme
gemeenschap zijn, waar solidariteit ook
daadwerkelijk wordt ervaren en vorm krijgt.
Leren is investeren in de toekomst. xxx wil
ertoe bijdragen dat al zijn lerenden
deelnemen aan een democratische en
pluralistische maatschappij. Door elk
individu optimale ontplooiingskansen te
bieden, bouwt xxx mee aan de toekomst
van de stad en de samenleving.

Een warme school, met respect voor
jouw talenten
Onze school heeft een pedagogisch project.
Hiervoor werken we samen met alle scholen
binnen xxx. In dat pedagogisch project staat
wat alle scholen van de stad willen
bereiken.
Hieronder lees je kort meer over dat
pedagogisch project. Meer info vind je op
xxx. Je kan ook info vragen aan het
secretariaat van de school.
Respect voor iedereen
Iedereen is welkom in de scholen van xxx.
We hebben respect voor ieders achtergrond
en eigenschappen. We zien verschillen
tussen leerlingen als een voordeel.
Elke leerling heeft andere vragen en noden.
De scholen van xxx houden daar rekening
mee door verschillende soorten onderwijs
aan te bieden.
Talenten helpen ontwikkelen
De scholen van xxx willen dat alle leerlingen
deelnemen aan een democratische
maatschappij. We willen elke leerling de
beste kansen bieden om zijn of haar
talenten te ontwikkelen. We begeleiden
daarom alle leerlingen met deskundigheid,
inzet, zorg en betrokkenheid. Zo bouwen we
mee aan de toekomst van onze stad en
onze samenleving.
Een warme gemeenschap
Onze school wil samen met jou, je ouders
en het schoolteam een warme
gemeenschap zijn. Iedereen krijgt hulp als
dat nodig is.

