Zaandam, september 2016

Beste ouders/verzorgers,
Voor de zomervakantie hebben we u al een keer geschreven over het thema
ouderbetrokkenheid. Een thema dat zeer in de belangstelling staat en waarover veel wordt
gepubliceerd. U kunt de 1e brief nog teruglezen op de website onder ouders.
Steeds meer wordt duidelijk dat leerkrachten en ouders samen verantwoordelijk zijn voor het
welbevinden en schoolsucces van kinderen. Natuurlijk, ieder vanuit een eigen
verantwoordelijkheid en ervaringsdeskundigheid. Onderwijs geven is primair de
verantwoordelijkheid van het schoolteam, opvoeden is de primaire verantwoordelijkheid van
ouders. Ouders en leerkrachten kunnen echter wel met elkaar meedenken en elkaar
aanvullen en ondersteunen. Voor kinderen is het van groot belang dat de samenwerking
tussen hun leerkracht en ouders opbouwend verloopt. Gesprekken in een open en
respectvolle sfeer, ouders en leerkrachten die op één lijn zitten geeft kinderen houvast.
Onderwijsondersteunend gedrag zoals interesse in het schoolwerk, het leren thuis
ondersteunen kan echt bijdragen aan de ontwikkeling van het kind.
Zoals we al voor de zomervakantie hebben aangekondigd, zullen we dit schooljaar beginnen
met het zgn. startgesprek in de groepen 3 t/m 8. ( In de kleuterbouw kennen we al het
entreegesprek)
Het startgesprek is bedoeld om nader kennis te maken met de leerkracht en wederzijdse
wensen en verwachtingen te delen. Ook horen wij graag van u hoe u uw kind ziet, wat de
leerkracht specifiek moet weten, op welke manier u het uitwisselen van informatie prettig
vindt, welke ondersteuning / aanpak goed werkt bij uw kind, in hoeverre er ook thuis
ondersteuning mogelijk is. Misschien zijn er specifieke zaken of gezinsomstandigheden die u
graag nog even noemt.
We hebben hiervoor een voorbereidingsformulier startgesprek ontwikkeld en vragen u dit
formulier vooraf te bekijken en mee te nemen naar het gesprek.
Bij het voortgangsgesprek in februari kijken we met u en uw kind terug op de afgelopen
periode en bespreken we wat er nodig is voor de tweede periode.
Alle ouders van de groepen 3 t/m 7 ontvangen binnenkort via Digiduif een uitnodiging voor
het startgesprek. Het is niet vrijblijvend, we rekenen op uw komst.
Voor groep 8 zullen de gesprekken begin oktober gevoerd worden omdat dan ook conform
de po-vo procedure het voorlopig advies ter sprake komt.

Met vriendelijke groet,
Team Het Baken

Met ouders kom je verder

