Betreft: Startgesprekken
Datum: 7 september 2018

Geachte ouders,
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt door de leerkrachten veel informatie uitgewisseld over de
nieuwe groep en zijn leerlingen, met de bedoeling om zo snel en zorgvuldig mogelijk een goed beeld te krijgen
van de nieuwe leerlingen en de groep. Daarvoor wordt o.a. informatie gebruikt van de rapporten, het
leerlingvolgsysteem, de groepsplannen, het groepsoverzicht, de groepsbesprekingen van het afgelopen jaar en
de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht.
Wij vinden het echter ook belangrijk om van u als ouder te horen hoe het met uw kind gaat. Daarom starten we
ieder schooljaar met “startgesprekken”. Dit is een gesprek met u als ouder en de leerkracht. Voor de bovenbouw
geldt dat het zonder uw kind is. Dit in tegenstelling tot de 10 minuten gesprekken waar het kind er in de groepen
6, 7 en 8 wel bij zit.
In een startgesprek kunt u de leerkracht die dingen vertellen, waarvan u denkt dat het goed is voor de leerkracht
om te weten. Op deze manier bespreken we met elkaar de kansen en mogelijkheden voor een succesvol
schooljaar. Dus niet de leerkracht, maar u als ouder zal vooral aan het woord zijn. Dit is voor ons als
leerkrachten enorm waardevolle informatie, waaruit ook afspraken kunnen voortvloeien.
De startgesprekken zullen ongeveer tien minuten duren.
U kunt zich voorbereiden op het gesprek met behulp van de bijgevoegde oudervragenlijst. Uw ingevulde
vragenlijst wordt in principe niet gebruikt tijdens het gesprek, deze dient als achtergrond/aanvullende
informatie. Uiteraard kunt u wel een en ander nader toelichten tijdens het gesprek.
Het is de bedoeling dat de vragenlijst uiterlijk maandag 17 september weer ingeleverd wordt bij de leerkracht.
Op deze wijze kan de leerkracht zich goed voorbereiden op het gesprek. De startgesprekken zullen op woensdag
20 september en donderdag 21 september gehouden worden. Op het raam van de directiekamer komt een
intekenlijst te hangen. Hierop kunt u aangeven welke tijd en dag voor u het meest geschikt is. Voor ouders die
geen tijd aangeven zal de leerkracht een tijd inplannen.
Van iedere leerling verwachten wij de ouder(s) op het gesprek.
Wij zien uit naar goede en waardevolle gesprekken met elkaar!

Met vriendelijke groet
Team Vesterhavet.

