
ENGAGEMENTSVERKLARING 

U heeft ook dit jaar gekozen om uw zoon of dochter in te schrijven in onze school.  Samen met het 
ganse team heten wij u van harte welkom! 

Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben we alle informatie gebundeld in ons 
schoolreglement.  Dit schoolreglement, en de afspraken daarin opgenomen, zijn van toepassing door 
inschrijving in onze school.  

Sommige zaken die in het schoolreglement staan, wensen we graag extra te benadrukken.  Wij hebben 
deze zaken hieronder uitgelicht. 

1. Door inschrijving in onze school heeft u bewust gekozen voor kwalitatief Nederlandstalig 
onderwijs.  Onze school en het ganse team zet zich hiervoor dagdagelijks in.  Wij engageren ons om 
alle kinderen zo goed als mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.  Aan de kinderen vragen we 
om altijd Nederlands te spreken onder elkaar, op de terreinen van de school en op uitstappen in 
schoolverband.  Wij kijken hierop ook streng toe.  

Een kwalitatieve taalontwikkeling kan echter niet alleen gerealiseerd worden op of via school: wij 
hebben uw hulp als ouder hierbij nodig.   

 Wij verwachten dan ook dat u er alles aan doet om uw kind te ondersteunen bij deze 
taalontwikkeling en dat u de school actief steunt in haar (taal)beleid.   

 Wij verwachten ook dat u uw kind stimuleert bij het leren van de Nederlandse taal, ook in de 
vrije tijd (door b.v. het kijken van Nederlandstalige films, het lezen van Nederlandstalige 
boeken en uw kinderen extrascolaire activiteiten in het Nederlands te laten volgen, enz.).   

Met uw volle steun en positief engagement kunnen we samen voldoen aan de verwachte 
kwaliteitseisen in het belang van uw zoon of dochter. 

2. Wij willen niet alleen een kwaliteitsvolle school zijn, maar ook een duurzame school.  Onze 
school en het ganse team zet zich daarom ook in om mee te helpen de afvalberg te verminderen.  Ook 
hier vragen we uw steun en positief engagement. 

 Plastic wegwerpflesjes zijn niet welkom op deze school: we vragen u vriendelijk om te 
investeren in herbruikbare flesjes, die keer op keer opnieuw gevuld kunnen worden. 

 Voor verjaardagen vragen we om geen plastic snoepzakjes uit te delen aan de kinderen. 

 

Samen kunnen we zorgen voor een optimale opleiding en ervaring voor uw kinderen.  Wij zijn er 
helemaal klaar voor.  

 

Indien u verdere vragen zou hebben, staan we ter beschikking.  

 

We wensen u en uw kinderen een fantastisch schooljaar 2022 – 2023 toe.  

 

 


