
…Er bijzonderheden zijn in de thuissituatie 

-Bij wie kunt u terecht? 

Als er zich in de thuissituatie iets voordoet wat van invloed kan zijn op uw kind, vinden wij het fijn als 

u dit met ons deelt. We zijn dan op de hoogte en zijn alert op eventuele veranderingen in het gedrag 

of in de ontwikkeling van uw kind. Ook kan het zijn dat er ondersteuning nodig is binnen uw gezin. De 

leerkracht is uw eerste aanspreekpunt. De leerkracht kan u echter verwijzen naar de intern 

begeleider. De intern begeleider heeft een netwerk van partners die u wellicht kunnen bijstaan, denk 

bijvoorbeeld aan maatschappelijk werk.  

 

-Stichting leergeld 

“Alle kinderen mogen meedoen!” 

Leergeld Maastricht & Heuvelland wil dat alle kinderen mee kunnen doen aan het lev en in de 

maatschappij en op school. In onze regio zijn er ongeveer 5000 kinderen van 4 tot 18 jaar die 

dat niet kunnen, omdat hun ouders/verzorgers dat niet kunnen betalen. Leergeld is er voor die 

kinderen in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Vaals, Meerssen, Valkenburg aan de 

Geul en Gulpen-Wittem. Indien u ouder of verzorger bent van een kind van 4 tot 18 jaar dat 

vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met leeftijdsgenootjes, en als uw 

gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 110% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld 

Maastricht & Heuvelland iets voor uw kind betekenen. Wilt u meer informatie? Bezoek dan de 

website: www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl 

 

-Protocol gescheiden ouders 

Wanneer ouders gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de 

communicatie over de vorderingen van het kind verloopt. Onze school volgt hierin de wettelijke 

regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. De school onthoudt zich van 

betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Wij richten ons als 

school primair op de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling. 

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het 

gezag belast is, op de hoogte te stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind. 

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In 
bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken 
 
Het volledige protocol gescheiden ouders kunt u hier lezen. 
 

http://www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl/

