
 

Intentieverklaring obs De Vlieger: 

Inleiding: 

Obs De Vlieger hecht grote waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. We 

streven er naar dat op onze school aan alles te merken is dat leerlingen, leraren en ouders (ongeacht  

uiterlijk, afkomst, religie en/of levensopvatting ) welkom zijn op school. Ons motto ‘niet apart, maar 

samen’ betekent voor De Vlieger als openbare school,  dat kinderen, ouders en medewerkers van de 

school samen verantwoordelijk zijn voor goed onderwijs aan de kinderen.  Wij werken vanuit 

wederzijds respect en zoeken de dialoog op om elkaars verschillen te begrijpen.  

Deze intentieverklaring  is bedoeld om binnen de school duidelijkheid te bieden wat de kinderen en 

hun ouders van onze school kunnen verwachten en andersom. Het gaat uit van een positieve 

grondhouding van het team, de leerlingen en de ouders: een houding waarbij iedereen zich inspant 

om van de schoolperiode in alle opzichten een geslaagde tijd  te maken! 

Obs De Vlieger ziet deze samenwerkingsovereenkomst als een voorwaarde voor het partnerschap 

tussen school en ouders. Het is bedoeld om de betrokkenheid van kinderen en ouders bij het 

onderwijs te vergroten. Onderzoek wijst uit dat dit de leerprestaties van de leerlingen ten goede 

komt. Door het vastleggen van de wederzijdse verantwoordelijkheden, verwachtingen en 

verplichtingen werkt de samenwerkingsovereenkomst als een ‘ moreel appèl ’. Partners weten vanaf 

het begin wat zij aan elkaar hebben en kunnen elkaar hierop aanspreken, als dat nodig is. 

Tijdens de aanname van de leerlingen wordt de intentieverklaring  met de ouders besproken en als 

onderwerp van gesprek uitgelegd. Er wordt van uitgegaan dat ouders hiermee instemmen. Tijdens de 

jaarlijkse informatieavonden zal de groepsleerkracht de overeenkomst onder de aandacht van de 

ouders brengen, zodat ouders te allen tijde goed geïnformeerd blijven over de beschreven afspraken. 

Jaarlijks wordt deze verklaring ook besproken met de leerlingenraad (= vertegenwoordigers van de 

kinderen op school) en de medezeggenschapsraad ( = vertegenwoordigers van ouders en personeel). 

Wat kunnen de ouders van de Vlieger verwachten?  

 Op school is te merken dat leerlingen, ouders en leraren welkom zijn; 

 Het personeel doet  al het mogelijke om de kinderen zich veilig te laten voelen op school; 

 Het personeel spreekt met respect over leerlingen en ouders . Zij zullen zorgvuldig en 

vertrouwelijk omgaan  met  privacygegevens . 

 Het personeel informeert de ouders/verzorgers  over hoe het met hun kind gaat op school; 

o Dit gebeurt bijv. via de informatieavond (sept.), de voortgangs- en  

portfoliogesprekken ( 2x p. j), maar ook tussendoor als er iets bijzonders aan de hand 

is.  

 Leerlingen, ouders en leraren voelen zich samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de 

leerresultaten. 

 De school hanteert een pestprotocol om pesten tot een minimum te beperken en meteen 

aan te pakken. 

 



 

 

 

 

 De school informeert de ouders via Het Vliegernieuws ( 1x p. twee weken), de website en de 

schoolgids. Hierin staat alle informatie omtrent de afspraken en de werkwijze van de school.  

Daarnaast zijn de leerkrachten en de directie bereid om via een afspraak met de ouders 

en/of het kind in gesprek te gaan.  

 Het personeel probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind. 

Wanneer er weinig ontwikkeling op een bepaald gebied is, zal de school een extra inspanning 

voor het kind leveren.  Dit zal in samenspraak met de ouders/verzorgers zijn. 

 In het geval dat de extra inspanning van de school onvoldoende vorderingen laat zien , kan 

de school hulp van buitenaf (externe deskundigheid) aanvragen.  

Waar zorgt de school voor? 

 Het actueel houden van de website en de schoolgids (jaarlijks). 

 Relevante informatie wordt  tijdig naar ouders gecommuniceerd in de nieuwsbrief ( het 

Vliegernieuws) van de school, via de schoolapp , de schoolmail en/of groepsmail.  

 Een informatieavond aan het begin van het schooljaar voor iedere groep. 

 Voortgangsgesprekken over uw kind  ( minimaal 2 x per jaar) 

 Oudervragenlijsten ( 1x per 2 jr.) en een terugkoppeling hierover naar de ouders en de MR. 

 Leerlingvragenlijsten (1x per jaar)  en een terugkoppeling  naar de leerlingen, de ouders en 

de MR. 

 Telefonisch of emailcontact naar de ouders als daar aanleiding voor is.  

 Goed overleg  en informatievoorziening  naar de MR (medezeggenschapsraad). 

Wat kan school van ouders en/of verzorgers verwachten? 

 De ouders zorgen ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn. 

 De ouders komen de leerplicht van hun kind na. 

 De ouders melden hun kind tussen 8.00 en 8.30 uur af bijv. in geval van ziekte.  

 De ouders spreken met respect over de school , haar medewerkers, de leerlingen en hun 

werkwijze, zodat alle betrokkenen zich serieus genomen voelen.  

o Wanneer de ouders toch ongenoegen hebben over iets of iemand, bespreken zij dit 

met een leerkracht en/of directie.  

 De ouders tonen betrokkenheid bij de school en zijn aanwezig tijdens informatieavonden en 

voortgangs- en portfoliogesprekken. 

 De ouders zetten zich in om ‘thuis oefenen’ en/of ‘huiswerk maken’ te laten slagen. 

 De ouders geven relevante informatie m.b.t. hun kind op tijd door aan school.   

 Ouders lezen het Vliegernieuws, zodat zij goed op de hoogte zijn van de actuele informatie.  

 Ouders tonen zich bereid om mee te helpen, te denken en/of te ondersteunen bij activiteiten 

( bijv. schoolreis, vervoer, voorbereiding van activiteiten, hoekenwerk, etc.) 

 Ouders zorgen ervoor dat hun kind deelneemt aan de activiteiten die op school worden 

georganiseerd en/of aangeboden (gym, schoolzwemmen, feesten en activiteiten, kamp etc.)  

  



 

 Wanneer de extra inspanning van de school wat betreft extra zorg voor hun kind niet voor de 

gewenste vorderingen zorgt , gaan de ouders in principe akkoord met het inschakelen van 

externe hulp voor bijv. verdere onderzoeken. 

 Ouders spreken, indien mogelijk, Nederlands op school. 

 

Wat verwacht de school van de kinderen: 

 Het kind houdt zich aan de schoolregels en aanvullende groepsregels. 

 Het kind luistert te allen tijde naar alle medewerkers van de school; 

 Het kind zet zich in voor de taken en probeert zoveel mogelijk te leren.   

 Het kind neemt deel aan de activiteiten van de school ( gym, schoolzwemmen, festiviteiten, 

etc.) 

 Het kind vraagt hulp als het even niet lukt. 

 Het kind zorgt voor de materialen en spullen die in en rondom de school aanwezig zijn.  

 Het kind houdt rekening met anderen in de school. Het is samen met de school 

verantwoordelijk voor een fijne en prettige werksfeer voor iedereen.  

Wat kunnen de kinderen van de school verwachten (opgesteld door leerlingenraad): 

 De leerkracht luistert goed naar het kind; 

 De leerkracht legt de leerstof duidelijk uit ; 

 De leerkracht geeft steun als er iets met het kind is; 

 De leerkracht onderneemt actie indien er sprake is van pesten ; 

 De leerkracht helpt je en houdt je in de gaten (is beschikbaar).  

Vaststelling , ondertekening  en publicatie: 

 De intentieverklaring wordt jaarlijks geëvalueerd , zo nodig aangepast en besproken in de MR 

en de leerlingenraad.  

 De ondertekening en vaststelling geschiedt door de leerlingen, de ouder- en 

personeelsgeleding van de MR en door de directie. 

 De overeenkomst wordt gepubliceerd in de schoolgids en op de website van De Vlieger. 

 Nieuwe ouders en de directie ondertekenen de intentieverklaring voor de eerste schooldag 

van het kind op de Vlieger. 

 

 

 

 


