VRAGENLIJST 1: DE KERNGROEP (GESLOTEN)

Vink aan KLOPT of KLOPT NIET of WEET IK NIET bij de volgende vragen over uw school:

VISIE OP ARMOEDE
Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Het schoolteam heeft een goed begrip van de complexiteit van
kansarmoede.
Kansarmoede is een terugkerend item op personeelsvergaderingen.
Leerkrachten houden rekening met kansarmoede wanneer leerlingen moeten
zorgen voor taken en/of materiaal.
Het schoolteam besprak de visie op kansarmoede die onze koepel
ontwikkelde.
Het schoolteam kent en vermijdt de gangbare clichés en vooroordelen over
kansarmoede.
De school heeft een uitgeschreven visie op armoede.
De visie op armoede wordt gedragen door het schoolteam.
Bij de aanwerving van nieuwe leerkrachten wordt er gepolst naar hun visie op
armoede.
Wij hebben de knowhow om (kans)armoede te detecteren bij leerlingen/
gezinnen.
Wij gaan discreet en respectvol om met kansarme leerlingen/gezinnen.
Er wordt rekening gehouden met het feit dat mensen in armoede hun situatie
zoveel mogelijk verbergen uit schrik voor consequenties.

TOTAAL:

Opmerkingen:

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

COMMUNICATIE
Klopt
Onze school heeft een vast inschrijfteam.
Ons inschrijfteam heeft nascholing gevolgd over laagdrempelige
communicatie.
De directeur is gemakkelijk aanspreekbaar voor de ouders.
Leerkrachten zijn gemakkelijk aanspreekbaar voor de ouders.
Schriftelijke communicatie wordt gescreend op leesbaarheid voor minder
geletterde ouders.
Het schoolreglement is vertaald naar een duidelijk en leesbaar document voor
alle ouders, ook minder geletterde ouders.
Ouders weten bij wie zij terecht kunnen met (betalings)problemen.
Onze school heeft een vertrouwenspersoon waar ouders terecht kunnen met
betalingsproblemen.
Wij leggen huisbezoeken af wanneer nodig.
Onze school is zich bewust van de mogelijke drempels die er zijn voor sommige
ouders om naar school te komen.
Onze school neemt initiatieven om deze drempels weg te werken.
De school neemt aanmoedigende initiatieven om een goede relatie met ouders
uit te bouwen.

TOTAAL:

Opmerkingen:

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

Klopt
niet

Weet
ik niet

KOSTENBELEID
Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Er is een duidelijk engagement van het schoolteam om de school
betaalbaar te houden voor alle ouders.
Onze school heeft een uitgeschreven kostenbeleid.
Onze school heeft een duidelijke bijdrageregeling.
Deze bijdrageregeling is door de school kritisch onder de loep genomen.
De school streeft ernaar om de richtprijs op de bijdrageregeling strikt na te
leven.
De school geeft ouders een materialenlijst mee aan het begin van het
schooljaar.
De materialenlijst wordt aan het begin van het schooljaar aan ouders meegegeven zodat ze de mogelijkheid hebben om in de solden aankopen te doen.
Schoolboeken kunnen gehuurd worden.
Schoolboeken kunnen tweedehands worden aangekocht.
Ouders werken actief mee aan ons kostenbeleid.
Wij helpen ouders om de schooltoelage aan te vragen.
Leerkrachten worden betrokken bij de strategieën om de schoolkosten te
drukken.
Er bestaat een overleg binnen de vakwerkgroepen om een totaalbeeld te krijgen
van wat een opleiding aan de ouders kost.
De bestemming van schoolreizen wordt kritisch onder de loep genomen en
worden niet louter uit traditie georganiseerd.
We hebben een spaarplan voor meerdaagse uitstappen.
De schoolkosten worden jaarlijks geëvalueerd.
Onze school werkt met een zelfopgelegde maximumfactuur.

TOTAAL:

Opmerkingen:

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

DE SCHOOLREKENING
Klopt
Ouders kennen alle betalingsmogelijkheden die we aanbieden.
Elke schoolrekening vermeldt wat de ouders kunnen doen als er betalingsproblemen opduiken.
De schoolrekening is helder opgesteld.
De schoolrekening vermeldt voldoende details.
Wij bieden ouders een flexibel betalingsplan aan.
Het afleveren van het rapport (of andere belangrijke documenten) hangt nooit af
van het al dan niet betalen van de schoolrekening.
Wij hebben een duidelijke procedure voor het opvolgen van onbetaalde schoolrekeningen.
De procedure voor het betalen en opvolgen van de schoolrekening wordt
duidelijk in het schoolreglement gecommuniceerd.
Wij confronteren onze leerlingen nooit met onbetaalde facturen.
Wij nemen tijdig contact op met ouders die facturen hebben openstaan.
Ouders worden niet geconfronteerd met onbetaalde schoolrekeningen
tijdens het oudercontact.
De facturen worden verspreid over het hele schooljaar heen en niet vooral in het
begin of op het einde van het schooljaar verstuurd.
Ouders zijn op de hoogte wanneer ze de schoolrekening mogen verwachten.

TOTAAL:

Opmerkingen:

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

Klopt
niet

Weet
ik niet

PARTICIPATIE
Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Er wordt nagedacht over wat de impact van een beslissing kan zijn op de
(kwetsbare) leerlingen?
Onze leerlingen mogen deelnemen aan alle schoolactiviteiten zelfs al is de
schoolrekening niet betaald.
Leerlingen kunnen op school na de lessen werken met computers, atlassen...
Alle leerlingen nemen deel aan schooluitstappen en –activiteiten.
Wij houden de meerdaagse reizen zo goedkoop mogelijk.
Activiteiten die binnen de lesuren worden georganiseerd (bv. de sportdag),
worden zo goedkoop mogelijk gehouden zodat uitsluiting niet mogelijk is.
De school engageert zich om activiteiten buiten de schooluren toegankelijk te
maken voor alle leerlingen.
Er wordt structureel gekeken naar de goedkoopste vervoeroptie voor
verplaatsingen voor buitenschoolse activiteiten.
Wij zorgen ervoor dat alle leerlingen in het begin van het schooljaar de nodige
schoolboeken hebben.
Wij maken gebruik van de sociale, culturele en sportieve participatiefondsen van
ons OCMW.
Wij informeren ouders over de tussenkomsten van de mutualiteiten voor
bepaalde meerdaagse en sportieve activiteiten.
De school heeft een ouderraad.
De school doet inspanningen om ouders met verschillende achtergronden te
betrekken in de ouderraad.
Er worden extra activiteiten georganiseerd om ouders bij het
schoolgebeuren te betrekken.
Er bestaat een platform voor alle ouders om zich uit te spreken over het
kostenplaatje? Bv. samenstelling boekenpakket, waaier aan schoolreizen, ... .

TOTAAL:

Opmerkingen:

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

HET SOLIDARITEITSFONDS
Klopt
Wij hebben een solidariteitsfonds bij ons op school.
Wij hebben een uitgeschreven handleiding van het solidariteitsfonds.
De werking van het solidariteitsfonds is transparant voor het personeel.
De werking van het solidariteitsfonds is transparant voor de ouders.
We hebben een comité samengesteld uit diverse personen dat beslist over de
besteding van de middelen.
Ouders weten bij wie ze moeten zijn indien ze gebruik willen maken van het
solidariteitsfonds.
Wanneer een ouder/leerling een beroep wil doen op het solidariteitsfonds,
wordt de aanvraag met de grootste discretie behandeld.
Bij het organiseren van verkoopacties wordt de nadruk niet op individuele
verkoopresultaten gelegd.
Wanneer we een actie organiseren om de kas te spijzen, communiceren we ook
achteraf met leerkrachten, ouders en sponsors wat de resultaten waren.

TOTAAL:

Opmerkingen:

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

Klopt
niet

Weet
ik niet

