
NIEUWSBRIEF 

 

7 september 
-Start afname Cito toet-
sen vorig schooljaar 
-Omgekeerde 10-min  
gesprekken (avond) 
 

8 september 
Omgekeerde 10-min 
gesprekken (middag) 
 

21 september 
-Week tegen het pesten 
-Start leesvisus  
gr. 5-6 
 

22 september 
Nationale buitenlesdag 
 

23 september 
Start Kinderpostzegelactie     
 

28 september 
Leerlingenraad vergadering 
 

29 september 
MR vergadering 
 

30 september 
Start Kinderboekenweek  
“En toen?” 
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AGENDA               NIEUWTJES UIT DE SCHOOL 

Omgekeerde 10-min. oudergesprekken 

Aan het begin van het schooljaar voeren we de 
“omgekeerde” 10-min. oudergesprekken tussen 
ouder(s) en leerkracht(en). Wanneer een kind 
voor het tweede leerjaar bij dezelfde leerkracht 
in de groep zit, is het gesprek facultatief en dus 
op initiatief van ouders en/of leerkracht.  

In het omgekeerde 10-min. oudergesprek vertelt 
de ouder over zijn/haar kind, hobby’s, de thuissi-
tuatie en andere zaken die voor de leerkracht 
van belang zijn. Het gesprek gaat niet over de 
prestaties maar over de persoonlijkheid van het 
kind.  

Volgende week krijgt uw zoon en/of dochter een 
vragenlijst mee naar huis. Lees de vragenlijst 
s.v.p. goed door en probeer deze kort en bondig 
in te vullen. Heeft u meerdere kinderen bij ons 
op school, dan ontvangt  u per kind een aparte 
vragenlijst. Deze vragenlijst dient u mee te ne-
men naar het oudergesprek. Het dient als leid-
raad tijdens het gesprek. Het invullen van de 
vragenlijst geldt dus alleen voor de ouders die op 
gesprek komen.   

Vanaf dinsdagmiddag kunt u zich inschrijven 
voor het oudergesprek. U ontvangt in Schou-
derCom een verzoek voor het inschrijven. 
Mocht u op de voorgestelde tijd of dag niet 
kunnen, neem dan contact op met de leer-
kracht van uw kind. 

Tijdens de oudergesprekken zullen we gebruik 
maken van de ingang bij de lokalen. De hoofd-
ingang zal niet gebruikt worden. Wij willen u 
daarom ook vragen om niet te vroeg naar 
school te komen. 

Voorafgaande aan het gesprek gaan we u vra-
gen een triageformulier in te vullen.  De leer-
kracht zal met u in gesprek gaan wanneer alle 
vragen op het triageformulier met “nee” wor-
den beantwoord.  

Vanwege de maatregelen dienen we ons  tij-
dens het gesprek aan de 10-minuten te houden 
zodat we niet “uitlopen”. Na het 
gesprek heeft de leerkracht dan 5 
minuten de tijd om de ruimte te 
desinfecteren, voordat het vol-
gende gesprek gaat plaatsvinden. 

 

 

Informatiefilm schooljaar 2020-2021 
De informatieavond kan helaas niet doorgaan. Afgelopen 
week hebben alle leerkrachten een film gemaakt, zodat ze u 
van informatie kunnen voorzien over dit schooljaar. Op 
maandag 31 augustus ontvangt u in SchouderCom een uitno-
diging om de film te bekijken.  
Wellicht is het leuk om de filmpjes samen met uw kind te 
kijken en kunnen ze u van extra informatie voorzien. 
 


