VRAGENLIJST 3 - HET SCHOOLTEAM

VISIE OP ARMOEDE
Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Ik hou er rekening mee dat leerlingen in armoede niet altijd beschikken over een
computer, printer, internet, inkt...
Leerlingen van wie de ouders de schoolreizen niet kunnen betalen, mogen niet
mee.
Armoede op school is vooral een taak voor het beleid. Ik heb hier geen
verantwoordelijkheid in.
Rekening houden met schoolkosten heeft een invloed op de kwaliteit van het
onderwijs dat we aanbieden.
Als ik een armoedesituatie in de klas opmerk, weet ik wat ik moet doen.
Ik heb nood aan tips en tricks hoe om te gaan met armoede in de klas.
Ik heb een vorming gevolgd over (kans)armoede.
Ik herken de signalen van armoede als ik die zien.
Als ik vermoed dat een leerling uit een kwetsbaar gezin komt, is het mijn taak om
hier iets mee te doen.
Onze school heeft een duidelijke visie op armoede.
Ik kan me vinden in de visie op armoede van de school.

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

COMMUNICATIE
Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Leerkrachten zijn gemakkelijk aanspreekbaar voor ouders.
De directeur is gemakkelijk aanspreekbaar voor de ouders.
De school neemt aanmoedigende initiatieven om een goede relatie met ouders
uit te bouwen.
Ik screen mijn schriftelijke communicatie op leesbaarheid voor minder
geletterde ouders.
Ik voel mij voldoende ondersteund door de school in de communicatie met
ouders.*

* Indien niet, wat kan beter?

KOSTENBELEID

Ik weet hoeveel een schooljaar kost.
Op onze school is er een richtprijs en onze vakgroep heeft hieraan mee gewerkt.
Ik hou mij aan de richtprijs.
Ik vermijd onverwachte kosten.
Ik denk na over de kostprijs bij het organiseren van mijn vak.
Ik spreek leerlingen in de klas nooit aan over onbetaalde schoolkosten.

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

PARTICIPATIE
Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Klopt

Klopt
niet

Weet
ik niet

Ik hou er rekening mee dat de kinderen uit arme gezinnen veel minder
mogelijkheden hebben om wafels, vlaaien, postkaarten, ... te verkopen.
De nadruk ligt niet op individuele verkoopresultaten.
Mijn vakwerkgroep doet moeite om de kostprijs van uitstappen zo laag
mogelijk te houden.
Wij doen moeite om de kostprijs van meerdaagse reizen zo laag mogelijk te
houden.
Als ik merk dat een leerling geen schoolboeken heeft, weet ik wat ik moet doen.
Ik kijk naar lokale en/of gratis initiatieven wanneer ik een activiteit
organiseer.

HET SOLIDARITEITSFONDS

Ik ben op de hoogte van het bestaan van het solidariteitsfonds.
Ik ben op de hoogte van de werkwijze van het solidariteitsfonds.
Ik ben akkoord met de werking van het solidariteitsfonds.

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

OPMERKINGEN / SUGGESTIES / TIPS

samen tegen onbetaalde schoolfacturen!

