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Ambitieovereenkomst school – ouder(s) / verzorger(s) 
 

 
 

School Ouder(s) / verzorger(s) 

De school maakt aan ouder(s) / verzorger(s) 
duidelijk waar ze voor staat en hoe zij met 
ouders wil samenwerken (o.a. middels 
informatieavonden, strategisch beleidsplan, 
schoolgids en de website van de school). 
 

De ouder(s) / verzorger(s) ondersteunen hun 
kind en de school. Zij doen dat door mee te 
leven en mogelijk mee te doen, maar ook door 
mee te denken en/of mee te beslissen via 
ouderparticipatie en onze medezeggenschaps-
raad. 
Ouders hebben de intentie om informatie-
avonden te bezoeken. 

De school staat voor kwalitatief goed onder-
wijs, zoals omschreven in het schoolplan 
(strategisch beleidsplan) en de schoolgids. 
Deze documenten staan op de website van 
de school.   
 

De ouders zijn op de hoogte van de inhoud van 
de schoolgids en ondersteunen de school bij de 
uitvoering daarvan. 
 

De school respecteert elke cultuur en 
geloofsovertuiging van ouders en leerlingen, 
zoals staat vermeld in de schoolgids. 

De ouders respecteren de aanpak wat betreft 
de missie binnen de school. Dat betekent dat de 
school een school wil zijn 

 die leerlingen een stevig fundament biedt 
voor hun verdere persoonlijke en sociale 
groei naar evenwichtige en verantwoor-
delijke jonge mensen, die zowel zelfstandig 
als in groepsverband kunnen functioneren in 
een pluriforme en multiculturele samen-
leving; 

 die van leerlingen ouders en medewerkers 
verwacht dat zij de grondslag van de school 
respecteren.  
  

De school spreekt met respect over de 
ouders. 

Ouders respecteren beslissingen van de school. 
Bij twijfel vragen zij een gesprek aan.   
 

De school communiceert respectvol met de 
ouders. De school brengt de ouders op de 
hoogte van de verwachtingen rondom deze 
communicatie. 

De ouders communiceren respectvol met de 
school.  
De ouders zijn op de hoogte van de ver-
wachtingen rondom communicatie. 
 

De school zorgt dat alle onderwijstijd goed 
wordt benut en legt daarover verant-
woording af aan de MR. 
 

De ouders zorgen dat hun kind op tijd op school 
komt. 
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De school houdt zich aan de regels van de 
leerplichtwet. Bij overtreding wordt de leer-
plichtambtenaar ingeschakeld en worden 
ouders meteen ingelicht. 
 

De ouders houden zich aan de regels van de 
leerplichtwet. Zij melden zelf hun kind af bij 
onvoorziene bijzonderheden. De ouders kunnen 
verlof aanvragen onder bijzondere omstandig-
heden. Verlof wordt al dan niet toegekend 
volgens de regels van de leerplichtwet.    

School bespreekt 3x per jaar het welbevinden 
en de leerresultaten met ouders om zo de 
onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen 
en het onderwijs daarop af te stemmen. Dit 
noemen we ambitiegesprekken.  
Vanaf groep 5 nemen de kinderen ook deel 
aan dat gesprek. 
Andere onderwerpen worden indien van 
belang besproken in een volgend in te 
plannen gesprek.    

De ouders zijn aanwezig bij de ambitie-
gesprekken over hun kind. Tijdens deze 
gesprekken worden nieuwe onderwerpen niet 
uitvoerig besproken. Ouders kunnen wel een 
aanvraag indienen voor een vervolggesprek.  
 

De school is alert op problemen bij het leren 
of in het gedrag van de kinderen en brengt 
daarvan de ouders zo snel mogelijk op de 
hoogte.   

De ouders stellen zich op de hoogte van leer- en 
gedragsproblemen en ondersteunen hun kind 
thuis. 

De school kan bij leer- en gedragsproblemen 
de volgende begeleiding bieden: 

 bespreking in leerlingbespreking en 
groepsbespreking; 

 aanmelding bij consultatie, intern zorg-
team en Zorg Advies Team (ZAT); 

 Externe specialistische hulp: verwijzen 
naar externe bureaus/instanties.   

De ouders verlenen na overleg de school 
toestemming om het kind op te nemen in een 
zorg-op-maat traject en verlenen toestemming 
voor besprekingen in consultaties en het ZAT en 
in na-trajecten. 

De school gaat vertrouwelijk om met 
informatie van de leerlingen en ouders.  
De school houdt zich aan de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens. 

De ouders informeren de school als er om-
standigheden zijn die invloed hebben op het 
werk of gedrag van hun kind op school. 
De ouders kunnen schriftelijk aangeven dat 
individuele foto’s van hun kind niet gebruikt 
worden voor de website en nieuwsbrief.    
  

De school werkt samen met de leerlingen en 
ouders aan een veilige school. 

De ouders kennen en onderschrijven de 
schoolregels. 
 

De school zorgt voor tijd, ruimte, begeleiding 
en een veilig klimaat tijdens het eten.   

De ouders kunnen bij vragen of onduidelijk-
heden melding doen bij de leerkracht.  
 

 

 

 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaan ouders / verzorgers tevens akkoord met 
deze ambitie-overeenkomst. 
 
Dit formulier kunt u behouden. 


