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Beste ouders

Recent waren er herhaaldelijk conflicten op onze school.  
Als ouder kijkt u naar uw eigen opvoedingswijze thuis om een manier te vinden om met deze 
conflicten om te gaan.  
Omdat het leven in een school wel complexer is qua samenstelling en organisatie, dan ieders 
thuissituatie, is het onmogelijk om de opvoedingskeuzes en spelregels van thuis over te 
nemen en op school toe te passen.   

Natuurlijk zoeken we in de school naar de beste samenlevingsmogelijkheden.  We laten ons 
daarbij inspireren door het wettelijk kader dat aangereikt wordt door het Ministerie van 
Onderwijs, maar we zoeken ook naar de beste leer- en leefomgeving vanuit de inspiratie van 
ons eigen schoolproject. 

Daarnaast zetten we ook in op de deskundigheid van onze leerkrachten, die om hun 
bestaande expertise te verruimen,  ook dit schooljaar nog extra navorming volgen.
Verder laten we ons ondersteunen door deskundigen vanuit de onderwijskoepel en ook 
vanuit het ondersteuningsnetwerk.

Op basis van deze gegevens formuleerden we in samenspraak met de kinderen duidelijke 
klasafspraken.  Ook welke de gevolgen zijn voor de leerlingen bij het niet naleven van deze 
afspraken legden we vast.
Naast het samen ‘leren’ besteden we evenveel energie aan het samen ‘spelen’.  Daarom 
zetten we ook een vernieuwde speelplaatswerking op touw.  Voor de krokusvakantie maken 
we die bekend aan onze kinderen en ouders.

Veranderingen vragen echter tijd, daarom willen wij vragen ons de nodige ruimte en de tijd 
te geven om dit plan in het dagelijks schoolleven te integreren en de opgebouwde 
deskundigheid van het team te erkennen. 
Vanuit het engagement dat u ondertekende bij de inschrijving waarderen we uw 
bezorgdheid en uw bereidheid om mee te werken aan een aangenaam schoolklimaat in ‘De 
Zonnebloem’, de school die ons allen nauw aan het hart ligt. 
Op deze wijze willen we samen met u een school maken waar schoollopen leren leven is.

Bedankt voor het vertrouwen!

Deze brief werd opgesteld en besproken op de schoolraad, met het leerkrachtenteam en de 
directeuren verantwoordelijk voor onze basisschool. 


