
onderwerp:    

start- en ambitiegesprekken: maandag 14  t/m donderdag 18 oktober 2019. 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
In oktober vinden met alle ouders gesprekken plaats over het welbevinden en functioneren 
van hun kind(eren). Tijdens dit gesprek worden ervaringen van de eerste weken, zorgpunten 
en pluspunten n.a.v. de door ouders/leerlingen ingevulde  vragenlijst met elkaar gedeeld. 
Ouders kunnen de leerkrachten tijdens deze gesprekken ook tips geven over de omgang met 
hun kind(eren). Dit vinden wij erg belangrijk. Tijdens dit gesprek wordt evt. kort stilgestaan 
bij de behaalde resultaten, zo nodig worden acties besproken om de resultaten richting het 
1e rapport te verbeteren. Het eerste rapport krijgen de kinderen na afname van de cito 
toetsen, in februari 2020. 
 
Wij nodigen u uit voor de gesprekken, die voor groep 1 t/m 8 op 14 en 16 oktober worden 
gehouden. Op deze dagen vinden de gesprekken ‘s avonds plaats. 
Op 15 en 17 oktober kunnen, na schooltijd, ook gesprekken worden gehouden in diverse 
groepen. De gesprekken zullen na schooltijd van ong. 15.40 uur tot 17.00 uur plaatsvinden. 
‘s Avonds zijn de gesprekken van ong. 19.00 uur tot 21.00 uur omdat we het voor de 
kinderen zeker niet te laat willen laten worden. 

De ouders van de groepen 1 t/m 5 kunnen gedurende 10 minuten  in een persoonlijk 
onderhoud van gedachten wisselen met de leerkracht(en) over hun kind(eren). Het is voor 
iedereen prettig als de gesprekken plaatsvinden op de afgesproken tijd. Graag 5 minuten 
voor aanvang van het gesprek wachten bij het lokaal waar het gesprek plaatsvindt. Wilt u 
het antwoordstrookje uiterlijk maandag 7 oktober a.s. bij de leerkracht van uw oudste 
kind inleveren? b.v.d. U krijgt het strookje daarna z.s.m. weer terug met de tijd waarop u op 
school wordt verwacht. In de hal van de school wordt u op deze avonden een kopje koffie of 
thee aangeboden door de ouderraad.   
Wij stellen uw komst zeer op prijs en hopen u allen te ontmoeten! Wij vinden een goede 
samenwerking tussen ouders en leerkrachten in het belang van een goede ontwikkeling van 
de kinderen. Als u juf Jacqueline v.d. Bosch (intern-begeleider) wilt spreken, kunt u dit 
aangeven bij opmerkingen, verderop in deze brief.  Zij zal dan zelf contact met u opnemen. 
 
Groep 6/7 en 8 :  
De kinderen van deze groepen zijn tijdens de gesprekken ook aanwezig. Het gaat immers 
om hun voortgang richting het voortgezet onderwijs! De gesprekken in groep 6/7 duren 
max. 10 minuten per gesprek. De gesprekken in groep 8 duren max. 20 minuten. Tijdens de 
contactavond wordt geen aandacht besteed aan de schriften en werkboeken van de 
kind(eren). Op 3 en 8 oktober houden wij na schooltijd onze schriftjes middagen. U kunt 
dan  de schriften en werkboeken van uw kind(eren) in de lokalen bekijken in de groepen  
3 t/m 8. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun (werk)schriften  laten zien en u 
daarover vertellen.   
 
Als blijkt dat 10 minuten (groep 1 t/m 7) of 20 minuten (groep 8) niet voldoende is, kunnen 
ouders z.s.m. na deze avond een afspraak maken voor een tweede gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, namens  allen, 
Steven van Schaik. 
 

 



Naam:  ………………………………………………….……………………………..……..ouder van  

………………..…………………………………………………..…………………………… groep ……………... 

………………………………….……..…………..…………………………………………  groep ……………... 

………………………………………………………….………………………..…………… groep ……………... 

wenst te spreken met: 

O  juf Agnes van Vliet / juf Rianne v.d. Hoek    groep 1/2  

O  juf Janine Gevers / juf Mariëlle Reedijk    groep 3/4a 

O  juf Mariëtte Bouman      groep 4b/5 

O  juf Heleen Biesheuvel        groep 6/7 

O  juf Jacqueline v.d. Bosch / meester van Schaik   groep 8 

 

voorkeur (doorstrepen wanneer u niet kunt, b.v.d.) 

* maandagmiddag 14 oktober [15.40 - 16.30]: groep 3/4 - groep 4/5 - groep 6/7 

* maandagavond 14 oktober [19.00 - 21.00 uur]: alle groepen 

* dinsdagmiddag 15 oktober [15.40 - 17.00 uur]: groep 3/4 - groep 4/5 - groep 6/7 

* woensdagavond 16 oktober [19.00 - 21.00 uur]: alle groepen 

* donderdagmiddag 17 oktober [15.40 - 17.00 uur]: groep 3/4 - groep 4/5 - groep 6/7 

(zo mogelijk 2 voorkeuren aangeven) 

 

Opmerkingen: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

U wordt op de contactavonden verwacht op maandag 14 oktober / dinsdag 15 oktober /  

woensdag 16 oktober / 17 oktober 

 

in het lokaal van: 

 

…………………………………………………………………………..  om  ……………………………………  uur 

 

…………………………………………………………………………..  om  ……………………………………  uur 

 

………………………………………………… ………………………..  om  ……………………………………  uur 

 



 

 


