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1 Oudercontacten

Inleiding
Ieder schooljaar vinden er contacten plaats tussen het team van CBS De Akker en de ouders/verzorgers van de
leerlingen. Door deze contacten kunnen we elkaar versterken in ons beider doel en dat is het welzijn van onze
leerlingen.
Er zijn verschillende contacten gedurende het gehele jaar en in dit document worden deze verschillende contacten
beschreven.
Tijdens deze contacten gaan we uit van:
Gelijkwaardigheid; zowel leerkrachten als ouders en kinderen nemen hun eigen deskundigheid mee in de
contacten die we met elkaar hebben.
Verantwoordelijkheid; we zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar we zijn ook
verantwoordelijk voor elkaar.

2 Startgesprekken

Een goed begin
Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht,
de ouders en het kind.
Daarom is het goed aan het begin van het schooljaar een start te maken met het opbouwen van deze
vertrouwensrelatie door het voeren van een startgesprek.

Wat is een startgesprek?
Een startgesprek is bedoeld om een goede start te maken met elkaar. Onze leerlingen moeten voelen dat hun
ouders het goed hebben met de leerkracht. Ook al doet een kleuter nog niet mee aan het gesprek, hij/zij ervaart
wel dat zijn/haar ouders met de leerkracht overweg kunnen.
Het startgesprek:
• Vindt plaats in de eerste drie weken van het schooljaar.
• Er is geen agenda, geen voorbereiding vooraf we beginnen allemaal blanco aan het
kennismakingsgesprek. Het kan gaan om kennismaking (uw kind heeft nog nooit bij de leerkracht in de
groep gezeten), het vergroten van het vertrouwen of het stellen van vragen over een bepaald
onderwerp.
• Alle leerlingen komen mee naar het startgesprek , dus groep 1 t/m 8.
• De gespreksindeling is door de school gemaakt
• De indeling gaat aan het eind van het oude schooljaar mee naar huis.
• De kinderen nemen een uitnodiging mee naar huis aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Hoe geven we dit vorm?
Tijdens week 2 en/of 3 van het schooljaar roosteren wij de start gesprekken in vanaf 13.00 uur. De gesprekken
duren 15 minuten en zijn gepland onder schooltijd, de leerlingen zijn vrij.
Tijdens deze eerste gesprekken zorgen wij voor opvang in De Deel.
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Informatiefolder
Na afloop van het startgesprek krijgt u een informatiefolder mee over het onderwijs van het komende schooljaar
in de groep van uw kind.

3 Vervolggesprekken

Overige gesprekken
Ieder kind heeft iets anders nodig en ook ouders verschillen. Waar voor het ene kind twee gesprekken in het jaar
volstaan, zijn voor een ander kind meer gesprekken nodig.
We werken daarom met een afspraaksysteem, u kunt dit benaderen via onze website.
In dit systeem staan diverse blokken klaar waarbinnen het mogelijk is een afspraak te plannen van 15 minuten.
U kunt als ouder/verzorger een afspraak inplannen, u wilt misschien weten hoe het gaat met de sociaalemotionele ontwikkeling van uw kind of wellicht heeft u een vraag over de cijfers van uw kind of maakt u zich
bezorgd over het rekenen van uw kind? Benader het afspraaksysteem en plan een bezoek.
Ook hierbij gaan we uit van een gesprek met ouder en kind. Indien wenselijk kunnen ouders/verzorgers aangeven
zonder hun kind te komen.
Ook leerkrachten kunnen via dit afspraaksysteem een afspraak met u plannen en u krijgt daarvan bericht via de
mail.

Afspraakblokken
Er zijn in dit systeem 6 à 7 blokken vastgezet. Gedurende deze week kunt u van maandag t/m donderdag een tijd
inplannen. De gesprekken starten om 15.00 uur tot uiterlijk 17.00 uur.

Mailcontact
In de informatiegids (uitgedeeld aan het begin van het schooljaar) vindt u de mailadressen van de leerkrachten. U
kunt altijd via dit adres vragen stellen. Wanneer een afspraak dringend gewenst is en niet kan wachten kunt u dat
ook aangeven via het mailadres van de leerkracht of een telefoontje plegen naar de school.

4 Algemene informatieavond voor specifieke groepen.

Informatieavonden voor sommige groepen
Voor de groepen 1 en 2 wordt een gezamenlijk informatieavond georganiseerd aan het begin van het schooljaar.
Ook de leerkrachten van groep 3 organiseren aan het begin van het schooljaar een informatieavond. Dit in verband
met het specifieke karakter van de groepen 1 t/m 3.
Eén keer per jaar organiseren de leerkrachten van groep 6,7 en 8 een informatieavond over het vervolgonderwijs
en de Friese Plaatsingswijzer. Zo kunt u beter voorbereid het proces voor de keuze van het vervolgonderwijs
ingaan.
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Verwijzingsgesprekken Voortgezet Onderwijs
In de maand februari worden alle ouders/verzorgers en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een gesprek.
In dat gesprek wordt bepaald naar welke vervolgschool uw kind gaat.

Jaarkalender
De data van de diverse informatieavonden staan in de jaarkalender op de site.

5 Ouderavond
Éen maal per jaar wordt er een algemene ouderavond georganiseerd voor alle ouders/verzorgers. Dit jaar vindt de
ouderavond plaats in maart. De inhoud wordt in overleg met de ouderraad bepaalt. Alle ouders/verzorgers krijgen
hiervoor een uitnodiging. Onderwerpen variëren van Digitale media tot Kanjertraining tot Pesten op school. Heel
divers dus, de datum vindt u ook op de jaarkalender van de site.

6 Nieuwsbrief

Verschijnen van de nieuwsbrief
Ongeveer 1 x per drie weken verschijnt de nieuwsbrief. In het algemene gedeelte vindt u nieuws voor de gehele
school en in het groepsnieuws voor specifieke groepen. Verschijningsdata staan ook op de jaarkalender van de site
van onze school.
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