
VOLWAARDIG PARTNERSCHAP:  
DE MEERWAARDE VOOR LEERLINGEN

Welkom zijn op school

 ❂  Leerlingen voelen zich gerespecteerd wanneer ook hun ouders zich welkom voelen  

op de school.

 ❂  Een krachtgerichte, waarderende benadering doet leerlingen en hun gezinnen zich 

aanvaard en gewaardeerd voelen. 

Kennis over de school 

 ❂  Inspraak en medewerking van leerlingen tijdens zorgt ervoor dat ze de werking van de 

school beter kennen.

 ❂  Leerlingen appreciëren de inzet van de school om ouders nog meer op de hoogte  

te brengen van hun schoolleven. 

 ❂  De leerlingen kunnen een weloverwogen (studie)keuze maken. 
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Ouders, leerlingen en school ontmoeten elkaar

 ❂  Leerlingen appreciëren dat de school ontmoeting faciliteert tussen ouders en leerkrachten. 

 ❂  Leerlingen appreciëren dat de school ontmoeting tussen ouders onderling faciliteert.

 ❂  Leerlingen halen voldoening uit de positieve boodschappen die ouders krijgen tijdens 

contacten met de school.

 ❂  Leerlingen vinden het leuk om hun ouders, grootouders, kleinere broertjes en zusjes,… 

voor te stellen aan hun leerkrachten en medeleerlingen. 

Ouders, leerlingen en school versterken elkaar

 ❂  De inzet van de school op positieve communicatie met ouders versterkt de relatie tussen 

de leerlingen en de school. 

 ❂  Begrip voor de gezinscontext van leerlingen versterkt de relatie tussen leerlingen en de 

school.

 ❂  Leerlingen ervaren erkenning en (emotionele) ondersteuning van hun ouders  

en waarderen dit.

 ❂  Leerlingen voelen zich omringd door een netwerk dat zich inzet voor hun welzijn. 

 ❂  Wanneer leerlingen een actieve en positieve rol kunnen spelen in de samenwerking tussen 

school en ouders voelen ze zich betrokken.

 ❂  Een vlotte communicatie met ouders doet vermijden dat leerlingen ongewild boodschapper 

moeten zijn tussen school en thuis.

 ❂  Binnen een veilige omgeving kunnen leerlingen gemakkelijker uiting geven aan 

moeilijkheden.

 ❂  Gezamenlijke activiteiten voor ouder en kind op school versterken de ouder-kind relatie. 

 ❂  Leerlingen appreciëren de inzet van scholen om activiteiten voor ouders te organiseren  

en vinden het fijn als hun ouders hierop aanwezig zijn. 

2 - Doelstellingen leerlingen 


