Oud-Vossemeer, 23 augustus 2018
Betreft: Startgesprekken
Beste ouders / verzorgers,
Afgelopen maandag is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Zoals u gewend bent, blijft
onze basisschool zich ontwikkelen in het belang van uw zoon en/of dochter.
We zien u als partner in de ontwikkeling van uw kind. Onze reden om het schooljaar te
beginnen met een startgesprek is om elkaar (leerkracht – ouder) beter te leren kennen en
verwachtingen op elkaar af te stemmen. In deze gesprekken bent u grotendeels aan het
woord, de leerkracht zal vragen stellen en samen met u mogelijkheden bespreken. Uw
inbreng is van groot belang.
Om het startgesprek goed vorm te geven, hebben we onderstaande drie vragen aan u.
Wanneer u op gesprek komt, zullen deze vragen in het 10 minuten durende startgesprek
centraal staan. Wij willen u vragen uw antwoorden al op papier te zetten en na het gesprek
bij de leerkracht achter laten. Zo bent u goed voorbereid, dit praat makkelijker en maakt het
maken van het verslag voor de leerkracht ook handiger. Natuurlijk kunnen ook andere
belangrijke onderwerpen ter sprake komen. De vragen zijn bedoeld om richting te geven
aan het gesprek.
De startgesprekken vinden plaats in de tweede- en derde schoolweek. We willen u
vriendelijk verzoeken zelf goed op te letten bij het inschrijven/inplannen van het gesprek
rekening te houden met bij elkaar liggende tijden. U kunt een tijd reserveren in Digiduif.
Tijdens het startgesprek staan de volgende drie vragen centraal:
1. Waar is uw kind goed in en wat zijn zijn/haar voornaamste leerpunten?
2. Wat verwacht u dit schooljaar van uw kind zelf, van de leerkracht van uw kind en van
de samenwerking?
3. Wat vindt u dat de leerkracht/school verder moet weten over uw kind?
Voor ouders waarvan de kinderen al langer bij ons op school zitten kan de leerkracht vragen
of hetgeen in vorige startgesprekken door u verteld is nog geldt.
De praktische punten, uitleg over de methodes etc. die wij in het verleden middels een
informatieavond gaven staan in onze schoolgids.
Onze leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen aanwezig zijn bij het startgesprek.
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Namens het team van basisschool St Anthonius,
Defrie Tempelaars,
directeur
Postbus 16 – 4698 ZG Oud-Vossemeer – Burg. Versluysstraat 20 – Tel. 0166-672471
sintanthonius@lpsnet.nl – www.sintanthonius.nl – https://www.facebook.com/sintanthonius

