doen en meedoen
CHECKLIST
voor schoolleiding van basisscholen
OM ALLE KINDEREN
M E E T E L AT E N D O E N
Beleid
Wij onderkennen dat er ook bij ons op school
kinderen uit arme gezinnen zitten. We laten
ons door deskundigen en betrokken ouders
zelf, informeren over de gevolgen hiervan voor
de kinderen en hun toekomstkansen.
Onze school maakt werk van een samenhangend beleid waardoor alle kinderen mee kunnen doen aan alle activiteiten omdat de kosten
geen spelbreker (meer) zijn.
Wij zorgen voor een dusdanig klimaat op
school dat ook kinderen van gezinnen met een
minimuminkomen zich thuis en geaccepteerd
voelen.
Dialoog
Onze school plaatst het onderwerp armoede
en uitsluiting regelmatig op de agenda van bestuur, ouderavonden en bijeenkomsten van de
ouderraad.
We spreken organisaties buiten de school
(maatschappelijk werk, jeugdzorg, vakbond,
parochie, moskeeën en organisaties van migranten, etc.) aan over de problematiek van
armoede en uitsluiting.
Armoede is bij ons op school geen taboe
(meer). Het onderwerp is bespreekbaar in
teamvergaderingen, op bijeenkomsten met ouders en in de klas in diverse lessen.
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doen en meedoen
Maatregelen
We proberen de schoolkosten zo laag mogelijk
te houden.
We informeren ouders over de totaal te verwachten kosten zodat ze daar rekening mee
kunnen houden.
We geven in de schoolgids duidelijk aan dat de
vrijwillige ouderbijdrage niet verplicht is. We
noemen een contactpersoon waarmee ouders
afspraken kunnen maken of regelingen kunnen
treffen over de vrijwillige ouderbijdrage.
De school heeft een noodfonds/schoolfonds
om participatie van alle kinderen altijd mogelijk
te maken en waarborgt de anonimiteit.
We zorgen als school voor de mogelijkheid van
kwijtschelding van schoolbijdragen en vormen
van voorfinanciering, gespreide betaling of een
‘schoolspaarsysteem’. We vermelden dit duidelijk in de schoolgids.
Als schoolleiding informeren wij alle ouders
over mogelijkheden van voorzieningen van de
gemeente voor het meedoen aan allerlei activiteiten.
We zorgen voor huiswerkbegeleiding, buitenschoolse opvang en goedkope overblijfmogelijkheden.
Als schoolleiding stimuleren wij het team en de
ouderraad om kritisch te kijken naar groepsgevoelige zaken als merkkleding, verjaardagen,
speelgoed, snoep, frisdranken, computerspelletjes en mobiele telefoon. Wij stellen eventueel
gedragsregels op om uitsluiting tegen te gaan.
We organiseren feesten en activiteiten die leuk
en goedkoop zijn. We vragen inzet en creativiteit van ouders in plaats van materiële zaken.
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