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Overeenkomst wederzijdse verwachtingen 
 

Leerling Achternaam :  
 Tussenvoegsel :  
 Voornaam :  
 Geboortedatum :  

 
Wat u kunt verwachten van VSO de Pyler 
VSO de Pyler zal al het bereikbare doen om de mogelijkheden te maximaliseren voor uw zoon/dochter 
om een diploma te halen passend bij zijn/haar mogelijkheden. Binnen VSO de Pyler wordt een rustige, 
overzichtelijke en goedgestructureerde omgeving nagestreefd, waarin de leerling het beste uit zichzelf 
naar boven kan halen. Er wordt op een positieve manier gezocht naar mogelijkheden in plaats van 
naar onmogelijkheden. Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan duidelijke, frequente en eerlijke 
communicatie naar alle partijen.  
 
Wat verwachten wij van u als ouder/verzorger 
Als ouder/verzorger bent u primair verantwoordelijk voor het welzijn van uw zoon/dochter. U verplicht 
zich middels inschrijving bij VSO de Pyler om uw kind in de gelegenheid te stellen van het leerrecht en 
de leerplicht gebruik te maken en hen daarbij binnen de grenzen van redelijkheid te ondersteunen en 
te begeleiden. Bij VSO de Pyler vinden wij steun van de ouder(s)/verzorger(s) van het allergrootste 
belang voor een gunstige ontwikkeling van de leerling gedurende de plaatsing. Er wordt dan ook 
verwacht dat de thuissituatie de plaatsing ondersteunt. VSO de Pyler streeft na om samen met 
ouders/verzorgers te bekijken wat goed is voor de leerling. Van de ouders/verzorgers  wordt verwacht 
dat zij samen aansluiten bij de formele besprekingen zoals intakegesprekken, besprekingen met 
betrekking tot het ontwikkelingsperspectief van de leerling en gesprekken in het kader van 1 gezin 1 
plan. Voor deze gesprekken zullen beide ouders/verzorgers (voor zover zij formeel gezaghebbend 
zijn) worden uitgenodigd. Daarnaast dienen ouders/verzorgers te allen tijde telefonisch bereikbaar te 
zijn voor medewerkers van VSO de Pyler en een meewerkende houding te hebben naar onze school. 
Plaatsing bij VSO de Pyler vraagt dus ook een investering van ouder(s)/ verzorger(s). 
 

Wat verwachten wij van de leerling 
Van de leerling wordt een gemotiveerde en begeleidbare houding verwacht om aan het 
gedragsprobleem te werken. Daarnaast dient de leerling zich te houden aan de basisregels en 
afspraken die bij VSO de Pyler gelden.  
 
Wat u verder nog moet weten: 

-  Wij zullen, samen met u, voor uw zoon/dochter een ontwikkelingsperspectief opstellen om hem/haar  
   gericht te laten werken aan gedragsverbetering en maximaal leerrendement. 
- VSO de Pyler is aangesloten bij de Verwijsindex Parkstad. Binnen dit systeem worden leerlingen gemeld 

waarbij zorgen bestaan met betrekking tot de ontwikkeling. Vaak werken rondom deze leerlingen 
meerdere hulpverleners en het systeem is erop gericht deze hulp beter op elkaar af te stemmen. VSO de 
Pyler meldt alle leerlingen bij inschrijving automatisch bij deze verwijsindex. 

- Middels ondertekening geeft u aan kennis te hebben genomen van het schoolreglement dat als bijlage bij 
deze overeenkomst is gevoegd. 

 
 
Ondergetekende, zijnde een wettelijke gezaghebbende van bovenstaande leerling, gaat akkoord met de in 
deze overeenkomst genoemde voorwaarden: 
 
Naam  :  
Datum :  
Plaats :  
Handtekening :  

 

http://www.depyler.nl/

