Eelde/ Paterswolde, 25 september 2017
Ouderbrief behorend bij de vragenlijst ‘omgekeerd ouder- en kindgesprek’

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het vorig schooljaar zijn we gestart met het zogenaamd ‘omgekeerde oudergesprek’. De
reacties hierop waren over het algemeen positief, vandaar dat deze gesprekken binnenkort
opnieuw plaatsvinden.
Als school vinden wij het belangrijk dat er een goede communicatie tussen ouders, school en
kind plaatsvindt. Het sociaal-emotioneel functioneren, de werkhouding en de
schoolprestaties van uw kind(eren) kunnen hierdoor toenemen. Kinderen leren beter en gaan
met plezier naar school wanneer hun ouders zich betrokken voelen bij de school.
Goede communicatie draagt er ook aan bij dat ouders en school zij aan zij staan en dit is
gunstig voor het werkplezier van de leerkrachten en het vertrouwen van de ouders in de
school. We hebben namelijk een gemeenschappelijk belang en dat is om uw kind zich zo
optimaal mogelijk te laten ontwikkelen!
In de bijlage vindt u ter voorbereiding, twee vragenlijsten aan. Eén voor de groepen 1 t/m 5
en een exemplaar voor de groepen 6 t/m 8. Deze zijn verschillend in opzet.
De vragenlijst voor de groepen 1 t/m 5 is dezelfde als vorig schooljaar. Uw kind is weer een
jaar ouder en heeft zich verder ontwikkeld. De antwoorden op de vragen kunnen dus (deels)
anders zijn dan vorig schooljaar.
Het is de bedoeling dat de bovenbouwleerlingen de lijst zelf, graag in overleg met hun
ouders invullen. De lijsten vormen het uitgangspunt om met u als ouders (en kind in de
bovenbouw) in gesprek te gaan:
-

Hoe kijkt u aan tegen het welbevinden van uw kind?
Waarin vindt u uw kind een kei?
Wat zijn volgens u aandachtspunten voor school m.b.t. de ontwikkeling van uw kind?
Wat werkt goed en wat werkt niet goed in de benadering naar uw kind?

Vragen waar u als ouder -evt. na overleg met uw kind- het beste een antwoord op kunt
geven.
Het doel van het omgekeerde oudergesprek is dat u vertelt over uw kind en de leerkracht
verhelderings- of verdiepingsvragen kan stellen (groepen 1 t/m 5).
We stellen het op prijs als de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 bij dit gesprek aanwezig zijn
en dat zij zoveel mogelijk zelf het gesprek met de leerkracht voeren.
De gesprekkencyclus voor het komend schooljaar zal er hiermee als volgt uit komen te zien:
Begin oktober:
Omgekeerd oudergesprek – 10 minuten
Medio februari :
15-minutengesprek en rapport
Begin juli:
10-minutengesprek en rapport
Wanneer, tijdens het gesprek, blijkt dat de 10 min. niet afdoende zijn, wordt een aanvullend
gesprek ingepland op een ander tijdstip.
Vanzelfsprekend kunt u altijd tussendoor een afspraak met de leerkracht van uw kind blijven.
maken of als de leerkracht daartoe aanleiding ziet, nemen wij contact met u op.
We willen u vragen om het bijgevoegde vragenformulier zo spoedig mogelijk, in elk geval 2
dagen voor het gesprek, ingevuld in te leveren bij de groepsleerkracht. Op deze manier kan
de leerkracht het gesprek ook voorbereiden. Dit kan in papieren versie, maar u mag de
vragenlijst ook digitaal invullen en deze terugmailen naar de leerkracht.

Gelijktijdig met deze brief ontvangt u het overzicht van de data en tijden wanneer de
gesprekken plaatsvinden. We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, zijn er
vragen of onduidelijkheden, we horen het graag!
Met vriendelijke groet,
Team obs De Veenvlinder

