De ideale situatie gezien vanuit ..

het kind:
•
•
•
•
•

Een kind is een individu dat zich ontwikkelt binnen de mogelijkheden die het krijgt.
Voor de kwaliteit van de mogelijkheden is het kind afhankelijk van volwassenen.
Kinderen zijn verschillend en hebben daarom recht op onderwijs op maat.
Kinderen hebben recht op een eigen mening en visie.
Kinderen hebben recht op bescherming.
Kinderen hebben recht op waardering.

de leerkracht:
•
•
•
•
•
•

De leerkracht is verantwoordelijk voor de kennisoverdracht zoals die omschreven staat
in de doelstellingen.
De leerkracht deelt deze verantwoordelijkheid met de ouders omdat de ouders de
eindverantwoordelijkheid hebben voor de ontwikkeling van het kind.
De leerkracht bepaalt samen met de ouders de juiste route voor het kind.
De leerkracht legt met regelmaat verantwoording af aan de ouders.
De leerkracht luistert naar de signalen van de ouders.
De leerkracht wordt daarin gesteund door managers en directie.

de ouders:
•
•
•
•
•

Ouders realiseren zich dat de eindverantwoordelijkheid over hun kind bij hen ligt.
Ouders delen een klein deel van die verantwoordelijkheid met de leerkracht.
Ouders ondersteunen de leerkracht bij het bepalen van de juiste route voor het kind.
Ouders zijn geïnteresseerd in het wel en wee van de school, en houden zich aan de
daarbij gemaakte afspraken.
Ouders geven signalen aan de leerkracht over de invloed van het onderwijs op hun
kind.

de manager:
•
•
•
•

Managers dragen zorg voor het goede verloop van het onderwijs aan het kind.
Managers zien er op toe dat hun inzet ten goede komt aan het kind.
Managers zorgen ervoor dat leerkrachten onder optimale omstandigheden kunnen
functioneren.
Managers nemen ook hun verantwoordelijkheid jegens de ouders.

het bestuur:
•
•
•
•
•
•

Het schoolbestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.
Het schoolbestuur schept voorwaarden voor goed onderwijs
Het schoolbestuur ontvangt van het rijk extra middelen om het onderwijs vorm te
geven.
Het bestuur moet te alle tijde een onafhankelijke positie innemen.
Het bestuur moet de mening van ouders als volwaardig zien.
Het bestuur moet gemaakte fouten kunnen toegeven.

