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Open communicatie & 
gezamenlijke verantwoordelijkheid

VLOR twistappels 2015-11-12

Vooraf: Context
- ASO bovenbouwschool
- 600 – 670 lln
- Overzicht betwistingen

betwisting KR NIET
opnieuw

KR 
opnieuw

Beroep KR 
opnieuw

2010 4 B we A advies

3 B ASO B ASO

2011 5 C X KR opnieuw C

2012 5 C C nieuw advies

2013 3 B ASO X

4 B ASO X

5 C X

5 C C

2014 4 B ASO X

5 C X

5 C BP

5 C C

5 C X KR opnieuw C
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Open communicatie
voorwaarde

Neuzen in dezelfde richting

Basis = Richtlijnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen
APR 3: delibererende KR

- Jaarlijks herhalen via PV of NB 
- Module mentoren voor nieuwe leerkrachten door dir.
- Expliciete inleiding op deliberaties zelf
- Correctiegesprek indien nodig

Wat?
- Wettelijk kader
- Verloop deliberatie

- deliberatievraag = toekomstgericht
- deliberatiehouding = 

- met zorg voor studieloopbaan lln
- één vak kan niet allesbepalend zijn
- respect voor elkaars mening
- iedereen aan het woord
- tijd nemen voor consensus 

(niemand spreekt nog buiten de deliberatie)

- Verslag motivatie/advies: basis voor communicatie

Communicatie met lln en ouders bij eindrapport

- Vakleerkracht: spreekt enkel vanuit het vak
- Klasleerkracht: spreekt vanuit de groepsbeslissing 

(cfr. motivering/advies)
- Voorzitter deliberatie: overloopt procedure 

vooraleer in te gaan op concrete dossier 
(ook mogelijkheden van betwisting aanhalen)

In alle gesprekken wordt de consensus over de 
beslissing benadrukt.
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Open communicatie

Voorwaarde:
Neuzen in dezelfde richting

Wat nog?

- duidelijkheid/transparantie
- eerlijkheid
- wederzijds begrip

Open communicatie
duidelijkheid/transparantie

- Missie, pedagogisch project en schoolreglement
- Infoavond vóór 1 september voor alle nieuwe lln

(FAQ, belang van gesprek       punten)
- Rapporten: accent op commentaren (zie schrijfwijzer)
- Oudercontacten: duidelijk, niets verbloemen, inkijken 

examendocumenten, perspectief geven 
- Transparantie en objectiviteit bij testen en evalueren

Steeds bereid tot dialoog .
Eindattest mag geen verrassing zijn.

Open communicatie
eerlijkheid

Steeds bereid fouten toe te geven

bvb. bij gesprek over deliberatie en beslissing
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Open communicatie
wederzijds begrip

‘Er zijn geen lastige ouders, enkel bezorgde ouders’

Gesprekshouding:
- (actief) luisteren
- begrip tonen
- duidelijkheid geven/informeren 
- aangeven wat kan en niet kan
- afronden

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

- van de leerkrachten 
- lesgeven, evalueren
- begeleidende en delibererende klassenraden

- van de ouders 
- schriftelijke communicatie en infomomenten
- oudercontacten 
- opvolgen jongere

- van de leerling zelf : in handen leren nemen van het 
eigen leerproces vanuit zelfreflectie

Leerlingen verantwoordelijkheid geven 
voor eigen leerproces (met ondersteuning)

Vooraf: 
Beleidsaccenten 2013-2017:
- Herstelgericht werken 

lln neemt verantwoordelijkheid voor woord en daad 
zodat relaties kunnen hersteld worden      straffen          

- Klassenraden hervormen: 
meer efficiëntie en vanuit sterktes van lln

Beide accenten hebben een impact op elkaar en 
onrechtstreeks een positieve impact op betwistingen.
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Leerlingen verantwoordelijkheid geven 
voor eigen leerproces (met ondersteuning)

- Vooruitblik op het schooljaar (1 september)
- Zelfreflectie met klaslkr als voorbereiding KR okt
- Advies KR okt vanuit zelfreflectie lln
- Oudercontact: hoe zien/beleven ouders de start
- Handelingsplan vanuit resultaten kerst

Er wordt dus vertrokken vanuit de ervaring en de 
voorstellen van de leerling zelf. 
Leerkrachten en ouders geven mee richting en 
ondersteunen.

onze missie en
ons pedagogisch project

We willen jongeren een kwalitatieve vorming bieden. Daarom streven we als 
school naar een gedeelde verantwoordelijkheid en focussen we steeds op 
het welbevinden van onze leerlingen en ons personeel. Verbondenheid, 
betrokkenheid en dialoog zijn daarbij voor ons essentieel. 

Onze visie steunt op vijf grote pijlers : de katholieke dialoog, een open kijk, 
gerichtheid op de persoon, kansen geven en participatie. We nodigen leerlingen 
en ouders uit om zich daar samen met ons voor te engageren. 
.

directie@sint-jozef-ternat.be
Yannick Noppe


