Spreekavonden, hoe is het bij ons geregeld?
Op onze school hebben we verschillende gesprekken. We voeren gesprekken met ouders en kinderen.
Aan het begin van het jaar is er een algemene informatieavond voor alle ouders (september). Tijdens
deze avond vertellen de groepsleerkrachten over de activiteiten die er specifiek in hun groep
plaatsvinden. Omdat veel ouders meerdere kinderen op school hebben zijn er per groep twee sessies.
Tussen de twee sessies is er een koffiepauze.
Er zijn 3 spreekavonden:
Het doel van de spreekavond is u te informeren over het welbevinden en de vorderingen van uw kind.
Vanaf groep 7 mogen de kinderen mee, maar dat is niet verplicht. In groep 8 worden de kinderen wel
verwacht.

Gesprekken
Oudergesprekken
De ouders kunnen drie keer per jaar op gesprek komen, waarvan één facultatief is. De andere twee
gesprekken zijn verplicht. De eerste wordt in november gehouden. De tweede spreekavond vindt
plaats na de eerste toetsperiode, begin maart. Het laatste gesprek wordt rond juni gepland, deze is
facultatief. Dat betekent dat u door de leerkracht uitgenodigd kunt worden of zelf een afspraak kunt
maken.
Als blijkt dat er wat uitgebreider gepraat moet worden wordt er een vervolgafspraak gemaakt.
In de onderbouw (groep 1 en 2) is er bij het eerste gesprek een kijklijst die ouders en leerkrachten
van tevoren invullen. Deze worden dan naast elkaar gelegd en besproken.
Vanaf de groepen 3 t/m 8 worden de toets-uitslagen en het welbevinden van het kind besproken. De
toets uitslagen worden doormiddel van een grafiek voor de ouders inzichtelijk gemaakt. Zo wordt
zichtbaar welke vorderingen uw kind gemaakt heeft. De leerkracht legt u uit welke gevolgen de
uitslagen voor uw kind hebben. Daarnaast komt het welbevinden van uw kind aan de orde. In
november en mei vullen de leerlingen vanaf groep 5 een vragenlijst in van het Kanjer Volg en Advies
systeem (Kanvas). Daarna houdt de leerkracht een kindgesprek met uw kind om zo een betrouwbare
indruk te krijgen over het welbevinden van de kinderen.
Onze school is laagdrempelig. Indien u iets met de leerkracht van uw kind wilt bespreken wat niet
kan wachten tot de spreekavond dan kunt u altijd contact opnemen met die leerkracht om een
afspraak voor een gesprek te maken.
De data van de informatieavond en de spreekavonden voor schooljaar 2018-2019 staan op de
jaarkalender. In het maandnieuws wordt een ‘reminder’ opgenomen.

