
 
 
 

 
Oud-Beijerland, 27 september 2018 

 
  

Beste ouder(s) en verzorger(s) van de leerlingen van groep 3 t/m 8, 
 
Binnenkort staat de eerste gespreksronde van dit schooljaar gepland. Tijdens deze eerste 
gespreksronde staat met name de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen centraal. We 
vinden het belangrijk om de stem van onze leerlingen letterlijk te horen en daarom wordt het gesprek 
met name met hen, in aanwezigheid van u, gevoerd. We gaan met de leerlingen in gesprek over hoe 
zij school ervaren, wat ze willen leren èn welke hulp ze daarbij eventueel nodig hebben. Alle kinderen 
van groep 3 tot en met 8 worden dus mèt hun ouders, voor een (leuk en goed) gesprek op school 
verwacht! 
 
Ter voorbereiding op het gesprek vullen de leerlingen vanaf groep 3 een vragenlijst over 
Sociaal-Emotionele Ontwikkeling (SEO) van Harry Janssens èn een vragenlijst, die door school is 
samengesteld, in. De SEO-vragenlijst maakt deel uit van ons leerlingvolgsysteem.  
De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen de SEO-vragenlijst op school in. De andere vragenlijst krijgen 
zij mee naar huis, zodat u deze samen met hen kunt invullen. 
De leerlingen van groep 3 en 4 krijgen beide lijsten mee naar huis. Wilt u beide lijsten samen met uw 
zoon/dochter in vullen? Omdat we het gesprek goed willen voorbereiden, willen we de ingevulde 
vragenlijsten graag uiterlijk donderdag 4 oktober a.s. weer retour hebben. Ze kunnen bij de 
groepsleerkracht ingeleverd worden. 
 
De gesprekken voor de kleutergroepen duren 10 minuten; die voor groep 3 tot en met 8 duren 15 
minuten. Als u met de leerkracht ook nog iets apart wilt bespreken dan dient u dit ook uiterlijk 
donderdag 4 oktober bij de groepsleerkracht aan te geven. Het gesprek wordt dan verdeeld in 10 
minuten met de leerling en 5 minuten met de ouders. De leerling kan dan even op de gang wachten.  
 
De gesprekken worden dit jaar voor het eerst met behulp van het ouderportaal van ParnasSys 
gepland. Door dit systeem kunt u zelf uw dagdelen van voorkeur aangeven. Per gezin staan helaas 
slechts bij één ouder de keuzemogelijkheden aangegeven; u moet zelf even kijken bij welke ouder dit 
is. Wilt u dit uiterlijk donderdag 4 oktober doen èn wilt u alleen de dagdelen die u echt niet schikken 
de-selecteren? Als uw mogelijkheden te beperkt zijn, zal er geen goede planning mogelijk zijn. 
 
Doordat niet alle gesprekken even lang duren is het voor ons in het systeem niet altijd meer mogelijk 
de gesprekken voor meerdere leerlingen uit alle groepen achter elkaar te plannen. Als u op een 
tijdstip wordt ingepland dat voor u onmogelijk is, wilt u dan met een andere ouder ruilen en dit noteren 
op de lijsten, die op 5 oktober bij de lokalen komen te hangen? We hopen dat deze manier van 
plannen goed genoeg gaat bevallen.  
 
Mocht u uw account nog niet hebben geactiveerd, dan krijgt u na deze mail hiervoor nogmaals een 
mail vanuit ParnasSys met een link om uw wachtwoord in te stellen. Mocht u niets ontvangen, wilt u 
dan uw spambox controleren en na controle een mail sturen naar admin.keuchenius@csgdewaard.nl? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het team van CBS Keuchenius 
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