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Betrokkenheid 
Berk en beuk… groots in openheid, nabijheid. 
Wij willen een school zijn waar, in de eerste plaats de kinderen zich thuis voelen. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat ouders en school elkaar blindelings 
vinden. Open, snelle en eerlijke communicatie  staat daarom hoog in ons 

vaandel. Andere partners, die een toegevoegde waarde 
bieden voor de school, verwelkomen we met open armen. 
 

Als ‘open’ school dragen wij een goede communicatie hoog in het 

vaandel.  Respect voor elkaar en duidelijkheid start met een 

goede, duidelijke communicatie. 

Wij zijn een Nederlandstalige school. De gebruikstaal is dus 

vanzelfsprekend het Nederlands. Hierbij vergeten wij de 

anderstaligen niet en zetten we ons in om de boodschap op een duidelijke en eenvoudige 

manier over te brengen.  

Daarom ook hebben we verschillende manieren om in communicatie te treden met 

ouders. 

 

Informele gesprekken 

Voor en na school hebben de ouders de kans om een gesprekje aan te gaan met de 

klasleerkracht of een ander personeelslid. De agenda of het heen-en weerschrift zijn ook 

ideale manieren om kort boodschappen door te geven. 

Het schoolpoortcontact (niet alleen aan de schoolpoort, maar ook op de speelplaats) is 

een bijkomende kans om contacten te onderhouden tussen school en ouders. 

 

Formele gesprekken 

Oudercontacten en infomomenten kennen we bij het begin van het schooljaar, Kerstmis 

en einde schooljaar. Voor het 3de kleuter en 6de leerjaar is er een oudercontact voorzien 

rond april. 

Oudercontacten na afspraak (initiatief van de school of de ouder), zorggesprekken, 

afspraken met de directie, … zijn momenten waarop met ouders in dialoog wordt gegaan 

over allerhande schoolse zaken (zorgdossiers, vorderingen van hun kind, eventuele 

moeilijkheden, …) Van veel van deze gesprekken wordt achteraf een kort verslag 

gemaakt en in het zorgdossier van het kind bijgevoegd. 

Waar nodig kan de hulp van een tolk ingeroepen worden.  

 

Informatie doorgeven 

Informatie van de school naar de ouders toe wordt op 

verschillende manieren doorgegeven:  

 Mondeling: van persoon tot persoon of 

eventueel telefonisch. 

 Met een brief: die proberen we zo eenvoudig, 

uniform en kort mogelijk te houden. 



 

 

berk 

Hoogstraat 41, 8540 Deerlijk 

056 70 31 92 – de.berk@deerlijk.be 

Groots in groeien! 

beuk 

Sint-Amandusstraat 16, 8540 Deerlijk 

056 71 19 49 – de.beuk@deerlijk.be 

www.berkenbeuk.be 

Schoolbrieven worden altijd op groen papier gekopieerd. 

 De schoolkrant. 

 Een bericht op de website van de school of op Facebook. 

 Een email. 

 Een nota op het infobord aan de schoolpoort. 

 

Daarnaast beschikt onze school ook over een grote, goed werkende ouderraad. Ook via 

dit kanaal kan je in communicatie treden met de school.  

 

 

Het is ons streefdoel om als school in dialoog te treden en open te communiceren tussen 

leerkrachten, directie, ouders , CLB en externe begeleiders met als centraal persoon het 

kind zelf.  

 

De deur van de school staat daarom (figuurlijk) ALTIJD open. Aarzel niet om de deur ook 

letterlijk te openen. 
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