Als school vinden we het heel erg belangrijk om de ontwikkeling van onze kinderen nauwlettend te
volgen en de voortgang te delen met onze ouders. Kinderen ontwikkelen zich immers continu en
daarom is het belangrijk om ouders daar regelmatig over te informeren.
Drie keer per schooljaar informeren wij ouders over de vorderingen van hun kind(eren). Het eerste
gesprek (september) is gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden. Het
tweede gesprek (februari) en derde gesprek (juni) vindt plaats aan de hand van een rapport.
Omdat de periode tussen het eerste gesprek en tweede gesprek best groot is, zijn we als team aan
het bekijken hoe we ouders kunnen informeren over de voortgang van hun kind in de periode
tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie. Hierover wordt op een later moment meer informatie
gegeven.
De nadruk van het eerste oudergesprek ligt dus op de sociaal emotionele ontwikkeling en het
welbevinden van onze kinderen. Het oudergesprek willen we voeren aan de hand van een zelf
ontwikkelde vragenlijst. Deze vragenlijst wordt bij dit bericht via de Basisschool App met alle
ouders gedeeld. Kijk goed welke vragenlijst je nodig hebt, want er is een vragenlijst voor de
kinderen uit groep 1-2 en er is een vragenlijst voor de kinderen uit groep 3 t/m 8.
Tip!
Als je de vragenlijst in de bijlage opent dan krijgt je onderstaande afbeelding op je scherm te zien.
Klik vervolgens op ‘opslaan’ rechtsboven. Je
krijgt dan verschillende opties om het bestand op
te slaan. Kies voor email om het bestand naar
jezelf te mailen.
Als je het bestand naar jezelf gemaild hebt, is het
verstandig om het bestand eerst te downloaden
op je device en het daarna pas in te vullen. Het is
een pdf-bestand met invulvelden. De rondjes kun
je aanklikken om een keuze te maken en in het
tekstvak kun je zelf nog iets typen wat je graag
wilt delen en/of bespreken met de groepsleraar.
Sla het bestand op voordat je het mailt naar de
groepsleraar.
De informatie uit deze vragenlijst vormt de
leidraad voor het gesprek. Wij willen jullie
vriendelijk vragen om de vragenlijsten uiterlijk
woensdag 16 september naar de groepsleraar
terug te mailen. Uitprinten en afgeven mag
natuurlijk ook.
Maandag 14 september ontvangen alle ouders
de indeling van de oudergesprekken van de eigen
groepsleraar. De gesprekken worden online via
Teams gevoerd. Mocht het ingeplande tijdstip
niet passen in de eigen agenda dan kunnen
ouders onderling ruilen. Verzoek om dit dan wel
even te communiceren met de groepsleraar.
Vanaf groep 5 mogen kinderen aansluiten bij het
gesprek als ze dat zouden willen. In sommige
gevallen kan het ook zo zijn dat de groepsleraar
aangeeft het fijn te vinden als een kind aansluit
bij het gesprek.

