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WIJ ZIJN WEER BEGONNEN!
Eindelijk zijn wij weer begonnen. De zomervakantie is weer
achter de rug en vol nieuwe ervaringen en verhalen zijn wij
met elkaar begonnen aan het nieuwe schooljaar. Het fijn
om al die blije gezichten weer te zien. Vanochtend startten
wij op het schoolplein, om op die manier onder vrolijke
tonen het jaar weer te openen. Wij gaan er iets leuks van
maken!

INFORMATIE OVER UW KIND
De gesprekkencyclus over de ontwikkeling van uw kind is
t.o.v. voorgaande jaren veranderd. Wij informeren u hierbij
alvast.
Bij ons op school vinden wij het belangrijk dat er een goede
communicatie is over de ontwikkeling van uw kind.
Hiervoor hebben wij de volgende cyclus ingevoerd:
Aan het begin van het schooljaar (in week 2 of 3) vindt er
bij de groepen 1-2 een kennismakingsavond plaats. Tijdens
deze avond zijn ouders in de gelegenheid elkaar te
ontmoeten en hoort u meer over de dagelijkse gang van
zaken op school. Ook groep 8 organiseert aan het begin van
het schooljaar een kennismakingsavond, waarbij ook een
onderdeel zit dat gaat over de voorbereidingen op weg
naar het VO. De overige groepen sturen via bijvoorbeeld
een powerpoint informatie naar de ouders over
bijzonderheden in het programma of het schooljaar.
Bij de start krijgen alle kinderen een cirkelformulier mee
naar huis dat daar samen met de ouders wordt ingevuld.
Dit wordt weer teruggegeven aan de leerkracht die dit
gebruikt voor het kennismakingsgesprek dat plaatsvindt in
week 3 of 4 van het schooljaar. Voor dit gesprek wordt de

obsdemeander1

leerling met de ouders uitgenodigd. Tijdens dit gesprek kan
evt. ook nog worden afgesproken wat passend is qua
informatievoorziening gedurende het schooljaar.
Bij het rapport in februari volgt een gesprek. Tijdens dit
gesprek legt de leerkracht uit wat de achterliggende
gedachte is van het ingevulde rapport. U krijgt dus uitleg bij
de scores. Wanneer uw kind in groep 7 zit wordt op dit
moment ook een prognoseadvies gegeven over de
mogelijke uitstroom van uw kind. In groep 8 krijgt u op dit
moment het definitieve advies te horen.
Aan het eind van het schooljaar ontvangt uw kind dan het
laatste rapport. Bij dit rapport wordt tijd ingeroosterd voor
een facultatief gesprek. U kunt zelf de keuze maken voor dit
gesprek (dat dan inhoudelijk gaat over het rapport en de
ontwikkeling van uw kind), of de leerkracht nodigt u en uw
kind uit. Voor groep 6 kent het gesprek een verplicht
karakter. Tijdens dit gesprek ontvangen uw kind en u
namelijk het eerste prognoseadvies over de mogelijke
uitstroom aan het eind van de basisschooltijd.
Behalve deze geplande gesprekken is het altijd mogelijk om
een gesprek aan te vragen bij de leerkracht. Ook wij zullen
u, op het moment dat er een opvallende ontwikkeling
plaatsvindt, extra uitnodigen.

JAARKALENDER EN INFORMATIEBOEKJE
Wij willen graag secuur zijn in de informatie die wij naar u
toe sturen. Daarom ontvangt u de jaarkalender en het
informatieboekje later deze week. Graag nog even geduld.
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