Het Baken: Samen leven- Samen leren

“Elk kind heeft recht op de beste samenwerking tussen ouders en school”
Het is goed voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen, als ouders en
school optimaal samenwerken.

Zaandam, 27 juni 2016

Beste ouders, verzorgers,
Op de laatste studiemiddag, en al eerder op een Agorastudiebijeenkomst en in de MR
vergadering, stond het onderwerp “Ouderbetrokkenheid 3.0” centraal.
We vinden het belangrijk om daarover nu alvast iets met u te delen.
We spraken met elkaar over vragen als: hoe gaan we anno 2016 om met o.a. communicatie
op maat, het zenden van informatie, gebruik van social media enz. Maar ook; hoe kunnen
ouders, leerkracht en kind goed samenwerken. Een boeiend, maar ook best complex
onderwerp. We hebben er uitgebreid over gesproken en zijn er nog lang niet over uitgepraat.
In het nieuwe schooljaar is het de bedoeling ook ouders bij deze onderwerpen te betrekken
en we denken dan aan een ouderklankbordgroep.
Allereerst hebben we ons gebogen over onze gespreksmomenten met ouders. Besloten is
om dit volgend schooljaar iets anders aan te pakken en te beginnen met een nieuwe opzet.
Voor de groepen 3 t/m 8 geldt dat er twee reguliere gespreksmomenten zijn. Dat is het
startgesprek in september en het voortgangsgesprek in februari.


Het startgesprek is nieuw en vooral bedoeld om leerkracht en ouders aan het begin
van een schooljaar goed kennis te laten maken met elkaar en de wederzijdse wensen
en verwachtingen met elkaar te delen. Ook kunnen er in dat gesprek bijzonderheden
besproken worden als dat nodig is.
Over het startgesprek krijgt u direct na de zomervakantie meer informatie en een
uitnodiging.



Het voortgangsgesprek in februari is bedoeld om het welbevinden en de
ontwikkeling van uw kind met elkaar te bespreken. In de groepen 6 en 7 komt tijdens
dit gesprek ook de uitstroomverwachting ter sprake. In groep 8 wordt het
schooladvies gegeven.

Naast de twee genoemde momenten kunnen er soms meer contactmomenten en andere
communicatievormen ( met of zonder kind) nodig zijn.
Welke communicatievormen wenselijk en mogelijk zijn bespreken we met u tijdens het
startgesprek.

In de kleutergroepen is het de gewoonte dat er bij de start in groep 1 een entreegesprek
gevoerd wordt met de ouders. Voor de kleuterbouw geldt daarom voorlopig nog een iets
andere opzet. De voortgangsgesprekken worden in november en maart gevoerd. Ook hier
geldt dat er verder op maat afspraken gemaakt kunnen worden als er meer of andere
communicatiemomenten noodzakelijk zijn.
Tenslotte:
We bevinden ons momenteel in een overgangsfase. In onze huidige jaarkalender staan voor
begin juli nog oudergesprekken gepland. In principe zijn die wat ons betreft niet verplicht en
waarschijnlijk ook niet voor iedereen nodig. Mocht u echter vragen hebben en nog iets willen
bespreken met de huidige leerkracht, dan kan dat natuurlijk. U kunt zelf aangeven of u
behoefte hebt aan een oudergesprek door te reageren op een Digiduif die door de leerkracht
verstuurd wordt.
Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet namens het team,

Nel van de Geer

