Driesstraat 1
8700 Tielt
051 40 47 50
info@vbsheiligefamilie.be
www.vbsheiligefamilie.be
Tielt, 9 september 2019
Beste ouders,
Dag kinderen,
Ook dit schooljaar gaan we samen met het hele team op weg om onze leefregels op school duidelijk voor te
stellen.
Wij dachten samen na over onze visie op leefregels. Volgende staakwoorden vinden we belangrijk: duidelijkheid,
consequent, nieuwe kansen, positief en eerlijk
Deze staakwoorden sluiten goed aan bij ons klavertje vier, onze schoolvisie.
Bij de start van dit nieuwe schooljaar stellen wij de leefregels opnieuw in de kijker. Jullie vinden ze in de bundel.
Deze leefregels worden onze rode draad doorheen onze schoolwerking. Wij voorzien hiervoor volgende aanpak:
1. voorstellen van de leefregels in de klas door de leerkracht.
2. voorstellen van een leefregel in de kijker tijdens het forum.
3. in gesprek gaan met kinderen indien het niet lukt om een leefregel na te leven.
4. na dit gesprek de kinderen het vertrouwen geven dat het de volgende keer wel zal lukken. We geloven
in nieuwe kansen.
5. indien wij ervaren dat het naleven van bepaalde afspraken echt niet lukt, geven we een oepsblad. Dit
gebeurt eerder uitzonderlijk en op het oepsblad zal altijd duidelijk geformuleerd staan welke leefregel er
niet zo goed lukt. Het oepsblad wordt op school gemaakt en meegenomen naar huis om te
ondertekenen.
6. fysiek en verbaal geweld tolereren we niet. Indien dit toch gebeurt, verwoorden we via een gesprek dat
dit echt niet kan. Daarna wordt er in het agenda een picto van fysiek of verbaal geweld geniet samen
met wat er precies is voorgevallen. Indien dit meerdere keren voorvalt, worden jullie als ouders
uitgenodigd voor een gesprek en mogelijke aanpak.
7. bij dit alles engageren wij ons als team, om consequent, met een positieve houding en vanuit een
voorbeeldfunctie, deze werking te ondersteunen.
Op die manier geloven we dat het aangenaam en fijn samenleven is op onze school.
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directeur Lore

