
 

 

 

Communicatie over uw kind 
 

Wat kunt u van ons verwachten?  
 

Zes-weken-gesprek 

Ouders van nieuwe kinderen (vierjarigen en kinderen die later instromen) worden na zes weken uitgenodigd 

voor een eerste gesprek op school. In dit gesprek wordt besproken hoe het gaat op school en thuis en of 

het kind zich thuis voelt in de groep. 

 

Contactmiddag/avond 

Driemaal per jaar plannen we voor alle groepen een contactmiddag/avond:  

• voor de groepen 3 tot en met 7 in september, voor de groepen 1/2 en 8 in november  

• voor de groepen 1 tot en met 8 in februari  

• voor de groepen 1 tot en met 7 in juli. 

U kunt dan gedurende 10 minuten met de leerkracht praten over de ontwikkeling/vorderingen van uw kind. 

In het eerste gesprek hebben we vooral behoefte aan informatie van u over uw kind, in de volgende 

gesprekken informeren wij u over werkhouding, betrokkenheid en de resultaten van de eerste maanden. In 

februari en in juli is dit gesprek in de midden- en bovenbouwgroepen gekoppeld aan het rapport. 

Als u behoefte hebt aan een gesprek, buiten deze avonden om, kunt u een afspraak maken. Leerkrachten 

zijn altijd bereid om met u, na schooltijd als er geen vergadering is te praten over uw kind. 

 

Gesprekken met uw kind 

Vanaf groep 5 bespreken we de ontwikkelingen ook met uw kind. Dat doen we in de week voorafgaand aan de 

oudergesprekken. Betrokkenheid van leerlingen stimuleert de motivatie en het ‘eigenaarschap’ van de 

leerling bij zijn ontwikkeling en versterkt de relatie tussen de leerkracht en de leerling.  

 

Adviesgesprekken groep 8 

In de maand november van het laatste schooljaar worden de ouders van groep 8 uitgenodigd voor een 

gesprek in verband met de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Het advies dat gegeven wordt, 

is een schooladvies. We menen, na 8 jaar de kinderen gevolgd te hebben, een betrouwbaar advies te kunnen 

geven. Ouders kunnen hun kind in januari aanmelden bij de school voor voortgezet onderwijs met de 

officiële adviesbrief, die zij eveneens in januari ontvangen.  

 

Rapporten 

Vanaf groep 3 krijgen de kinderen twee maal per jaar een rapport, in februari en op de laatste schooldag. 

Bij het geven van een beoordeling door middel van cijfers of een letter wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met het kind zelf: zijn/haar capaciteiten, vorderingen, werkhouding en belangstelling. Dit 

betekent dat het rapport vooral een indruk geeft van de vorderingen van het kind in de afgelopen periode. 

Het zal duidelijk zijn dat de rapporten van verschillende kinderen niet goed te vergelijken zijn. 

Vanzelfsprekend is er in ieder leerjaar een bepaalde hoeveelheid leerstof die elk kind zich eigen moet 

maken. Om aan de ouders duidelijk te maken dat hun kind vooruitloopt of achterblijft zullen we -als dat 

voorkomt- gebruik maken van de kolom ‘opmerkingen op het rapport’ en daarvan melding maken tijdens de 

contactavonden. 

 

Informatieavond 

Jaarlijks organiseren we een informatieavond. Deze wordt gehouden in de groepen 1/2 en 8 gehouden in de 

tweede week van het schooljaar, in de groepen 3 tot en met 7 in oktober. U krijgt onder meer informatie 

over wat er het lopende schooljaar in de groep van uw kind gaat gebeuren, welke methodes er worden 



gebruikt en welke leerstof voor dat leerjaar wordt aangeboden. Uw aanwezigheid op deze avond is zeer 

gewenst. 

 

Ouderportaal, communicatieplatform en nieuwsbrief 

Het ouderportaal is gekoppeld aan Parnassys, het administratie- en leerlingvolgsysteem van de school. Via 

dit ouderportaal geven wij informatie over uw kind(eren) die voor u interessant is: u kunt de 

persoonsgegevens van uw kind(eren) bekijken en hun vorderingen volgen.  

De digitale omgeving van het ouderportaal is goed beveiligd. Ouders/verzorgers krijgen een persoonlijke 

toegangscode waarmee ze de gegevens van hun eigen kind(eren) kunnen bekijken.  

 

Het communicatieplatform van Social Schools wordt gebruikt voor algemene berichten over de groep van de 

kind(eren) en over de school. Zo kunnen we de communicatielijnen kort houden en ouders meer betrekken 

bij wat er dagelijks gebeurt in de klas. Het is een afgeschermde omgeving waarop iedere ouder kan inloggen 

met een persoonlijke login. Ouders zijn altijd lid van de hoofdgroep (hier wordt algemeen schoolnieuws 

geplaatst) en lid van de groep van hun kind(eren). Hier wordt specifiek nieuws uit de klas geplaatst. 

Uiteraard blijft direct contact tussen ouders en school onmisbaar maar het ouderportaal en het 

communicatieplatform hebben toegevoegde waarde. 

 

Onze nieuwsbrief zorgt ervoor dat alle ouders goed op de hoogte blijven van wat er zich op school afspeelt. 

Ook kunt u mededelingen van bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad lezen in deze nieuwsbrief die 

(bijna) iedere vrijdag via de mail naar alle ouders wordt verzonden. De nieuwsbrief is ook op onze website 

te lezen. 

 

NB: In diverse groepen is een groepsapp van  ouders. Dat kan heel handig zijn maar het gaat buiten school 

om. Informatie vanuit school krijgt u via ouderportaal, nieuwsbrief en Social Schools. Leerkrachten zijn 

geen lid van de groepsapp. We verzoeken u om alle vragen of dingen waar u mee zit in eerste instantie 

rechtstreeks aan de leerkracht of directie te stellen. Voor vragen kunt u altijd bij de groepsleerkracht(en) 

terecht. En wanneer het vragen zijn over vakanties, beleid, schooloverkoepelende of andere zaken kunt u 

natuurlijk ook bij de directie terecht. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via de mail. Antwoorden op vragen 

die voor de hele groep van toepassing kunnen zijn bij onduidelijkheid, worden dan ook door school gemeld 

aan alle ouders.   

 

Informatieverstrekking gescheiden ouders 

Indien er sprake is van ouders die gescheiden leven, kunnen wij beide ouders middels een eigen inlogcode 

toegang verlenen tot het ouderportaal en tot het communicatieplatform. Voorwaarde is wel dat beide 

ouders zelf hun verschillende (e-mail)adressen aan de school kenbaar maken en niet uit de 

ouderlijke/rechterlijke macht zijn ontzet. 

We verwijzen naar het protocol ‘Omgang met gescheiden ouders’ voor uitgebreide informatie. U vindt het 

op onze website. 

 

Wat verwachten wij van u? 
• dat u aanwezig bent bij de oudergesprekken  

• dat u zich vrij voelt om de leerkracht of de directie om een extra afspraak te vragen als er 

dringende redenen zijn om dit te doen: het kan in bepaalde situaties voorkomen dat tussentijds 

contact gewenst is; 

• dat u er begrip voor heeft dat wij, om efficiënt met uw en onze tijd om te kunnen gaan, met u een 

begin- en een eindtijd bij tussentijdse gesprekken afspreken en u bij het maken van een eventuele 

afspraak zullen vragen om kort uw agenda voor het aangevraagde gesprek toe te lichten; 

• dat u er begrip voor heeft dat wij, muv de oudergesprekken, geen gesprekken plannen na 17.00 uur  

• dat u bij zorgen of twijfels over de ontwikkeling van uw kind altijd de deur naar de leerkracht of 

de directie weet te vinden; 

• dat u er begrip voor heeft dat niet bij alle gesprekken beide leerkrachten van een kind aanwezig 

kunnen zijn. 

 


