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  De medewerker De leerling  De ouder/verzorger

Leren Begeleidt naar zelfstandig leren   Zet zich in om te leren Ondersteunt zijn/haar kind bij het leren

 Geeft tijdig huiswerk op    Plant de studie zorgvuldig

 Zorgt voor een goede leeromgeving

Aanwezigheid Is elke dag op tijd op school en in de les  Is elke dag op tijd op school en in de les Zorgt ervoor dat zijn/haar kind (op tijd) op school

         aanwezig is

         Bericht school tijdig als dat niet mogelijk is

Houding Gaat respectvol om met alle leerlingen en hun  Gaat respectvol om met medeleerlingen en Gaat respectvol om met de andere leerlingen, hun

 ouder(s)/verzorger(s), ongeacht hun achtergrond medewerkers, ongeacht hun achtergrond ouder(s)/ verzorger(s) en werknemers van school

    

Gedrag Is eerlijk en consequent in de handhaving van de  Houdt zich aan de schoolregels en afspraken Respecteert de schoolregels

 schoolregels     Werkt mee aan een rustige, veilige en schone school

 Spreekt anderen aan op hun gedrag  Spreekt anderen - zonder geweld - aan op hun gedrag

   

Veiligheid Biedt een veilige leer- en leefomgeving  Brengt de veiligheid van zichzelf en de rest van de Is aanspreekbaar op het veilig gedrag van zijn/haar

 Bevordert veilig gedrag bij leerlingen  schoolbevolking niet in gevaar  kind

       Werkt mee aan veiligheid

         

Eigendommen Gaat respectvol om met de eigendommen van  Gaat respectvol om met de eigendommen van Gaat respectvol om met de eigendommen van

 zichzelf, anderen en de school   zichzelf, anderen en de school  zichzelf, anderen en de school

Informatie Informeert de leerling en ouder(s)/verzorger(s) over  Stelt zich op de hoogte van schoolzaken Leest informatie van de school en onderneemt

 schoolzaken     Neemt contact op met de mentor, de docent of de actie waar nodig

 Houdt de leerling en ouder(s)/verzorger(s) op de  seniormentor als er aanleiding toe is  Bezoekt waar mogelijk informatieavonden en

 hoogte m.b.v. informatieavonden, rapportavonden,     rapportavonden

 nieuwsbulletins en de schoolwebsite     Neemt tijdig contact op met de school bij problemen

          Zorgt ervoor dat de school een telefoonnummer heeft   

          waar hij/zij overdag bereikbaar is


