Ruimte om te groeien

Engagementstekst
Het Groenendaalcollege engageert zich:
om samen met alle leerlingen op zoek te gaan naar hun talenten om die maximaal te ontwikkelen;
om leerlingen te helpen bij de organisatie en de planning;
om kwaliteitsonderwijs aan te bieden, op het gebied van kennis, houding en vaardigheden, zowel
intellectueel als emotioneel;
om op school zorg te dragen voor elke leerling als voor een eigen kind;
om ernaar te streven dat leerlingen bij het verlaten van de school een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan
onze maatschappij;
om de communicatie met de ouders optimaal te verzorgen als basis voor een vruchtbare samenwerking: de
school wil steeds goed overleg.
De ouders engageren zich:
om hun kinderen te stimuleren in hun schoolwerk, om interesse te tonen in hun vorderingen en om te zorgen
voor een gezonde invulling van hun vrije tijd;
om de school te helpen in haar ambitie om kwaliteitsonderwijs aan te bieden. Ze laten hun kind ook
deelnemen aan alle schoolactiviteiten, ook de meerdaagse studiereizen en leerprojecten. Ze zullen het
gebruik van het Nederlands bij hun kind aanmoedigen omdat dat dé onderwijstaal is;
om te zorgen dat hun kinderen gedurende het hele schooljaar, van 1 september tot en met 30 juni, op tijd,
uitgeslapen, verzorgd en voorbereid naar school komen en om de school onmiddellijk te verwittigen bij
afwezigheden;
om de school mee te ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen tot volwassenen met zin voor
verantwoordelijkheid;
om op alle oudercontacten te komen voor overleg en om alle nuttige informatie en documenten tijdig door
te spelen aan de school.
De leerling engageert zich:
om nieuwsgierig en leergierig te zijn en anderen steeds positief te steunen bij het leren;
om in te gaan op het remediëringsaanbod
om alle taken en opdrachten stipt en zo goed mogelijk uit te voeren;
om respect te hebben voor de gevoelens en de eigendom van anderen, zowel op school als
daarbuiten;
om samen te werken om een opbouwende en stimulerende sfeer te behouden;
om zorg te dragen voor de gezondheid van lichaam en geest.

