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1e engagement: oudercontact
We organiseren geregeld oudercontacten op school die we al van bij het begin van het schooljaar
aankondigen. We verwachten van je ouders dat ze zich engageren om op het oudercontact aanwezig te
zijn. Voor ons is dit immers een belangrijk moment om hen te informeren. Kunnen
Kunnen je ouders niet op het
oudercontact aanwezig zijn, dan engageert onze school zich om naar een andere mogelijkheid te zoeken
en een oplossing te bedenken.
2e engagement: voldoende aanwezigheid
Je ouders engageren zich om ervoor te zorgen dat je (tijdig) op
o school bent of dat je ons tijdig contacteert
als je om één of andere reden niet aanwezig kan zijn. De school engageert zich om samen met je ouders
te zoeken naar oplossingen bij problematische afwezigheden (zie onderdeel ‘anti-spijbelbeleid’
spijbelbeleid’).
3e engagement:
ent: individuele leerlingbegeleiding
We engageren ons om in overleg met je ouders jouw individuele begeleiding uit te tekenen. We zullen je
ouders duidelijk informeren over wat de school aanbiedt en wat de school van je verwacht. Wij
verwachten dat je ouders
rs ingaan op onze vraag tot overleg om actief mee te werken aan de vormen van
individuele leerlingbegeleiding die de school aanbiedt en om de gemaakte afspraken na te leven. We
verwachten ook dat je ouders met ons contact opnemen als ze vragen hebben of zich
zich zorgen maken
over jou en engageren ons ertoe om daarover samen in gesprek te gaan.
4e engagement: engagement ten opzichte van de onderwijstaal
Onze school erkent en respecteert de anderstaligheid van sommige ouders en leerlingen. We stellen alles
in hett werk voor een goede communicatie met de ouders. Voor ons is de boodschap belangrijker dan de
vorm. Je hebt gekozen voor Nederlandstalig onderwijs. Onze school verwacht dan ook een positief
engagement tegenover deze onderwijstaal. Onze school van haar kant
kant kan bijvoorbeeld anderstalige
ouders en leerlingen begeleiden naar naschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige activiteiten en/of
initiatieven.

GO! technisch atheneum
theneum Lokeren
Azalealaan 5
9160 Lokeren
09/348.22.12
kta.lokeren@g
kta.lokeren@g-o.be
www.ktalokeren.be

