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In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar 
stond veel praktische informatie over de start 
van het schooljaar. In deze en de komende 
nieuwsbrieven willen we u meer informeren 
over ons onderwijs en op welke manier wij dit 
onderwijs iedere keer weer proberen te 
verbeteren. Deze keer vertellen wij u o.a. over 
de inhoud van de studiedag van maandag 26 
september. 

 
COMMUNICATIE  
In de oudertevredenheidspeiling gaf u als 
ouder/verzorger aan dat de verschillende 
wegen van communicatie weleens voor 
verwarring zorgden. Daarom hebben we met 
elkaar afgesproken dat de 
berichtgeving vanuit school nu 
via de schoolapp verloopt.  
 
Het probleem met het  
binnenkomen van de 
meldingen/pushberichten op 
Android toestellen lijkt in de 
meeste gevallen te zijn verholpen. Het ging 
hierbij enkel om de notificatie. Alle berichten 
zijn bij het openen van de app wel te lezen. 
 
In de schoolapp ontvangt u berichten van 
school, de groep van uw kind maar ook 
berichten van externen. We proberen dit 
aanbod te beperken in alleen aanbod van 
activiteiten in Asperen, Sport en Welzijn. 
 
Ook kunt u via de schoolapp inschrijven voor 
gesprekken of kunt u uw kind ziekmelden. 
Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen naar 
school of even binnen wandelen. 
 
De nieuwsbrief in deze vorm informeert u 
over alle onderwijsinhoudelijke zaken waar wij 
als team mee bezig zijn.  
Op deze manier proberen wij u zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden over het 
onderwijs aan uw kind.  

GESPREKSCYCLUS MET OUDERS VERBETEREN 
Uit de tevredenheidspeiling kwam ook naar 
voren dat de gesprekscyclus met ouders 
verbeterd kon worden. Daarom hebben we 
met elkaar besloten dat er een extra 
voortgangsgesprek in november toegevoegd 
gaat worden. De gesprekkencyclus ziet er nu 
als volgt uit: 
Begin september      1. Informatie avond 
Eind september        2. Startgesprek 
November                  3. Voortgangsgesprekken 
Februari                      4. Rapportgesprekken 
Juni                             5. Gesprekken facultatief  
Door het jaar heen   6. Inloopmomenten 
 
Hieronder staan de verschillende momenten 
nog extra toegelicht. De voortgangs-
gesprekken en rapportgesprekken zijn 
verplicht! Bij deze gesprekken verwachten we 
in groep 7 en 8 dat de leerling zelf ook bij dit 
gesprek aanwezig is.   
 

1. Informatie avond 
In één van de eerste 
schoolweken vindt vroeg 
in de avond de informatieavond plaats. U bent 
deze avond samen met uw kind welkom op 
school in de klas. Uw kind vertelt u van alles 
over de klas. Verschillende methoden en 
werkwijzen geven u een beeld van hoe de 
schooldag eruit ziet. Ook ontvangt u deze 
avond een folder met belangrijke, vaak 
praktische, informatie over de desbetreffende 
groep.  

2. Startgesprek 
Eind september kunt u zich inschrijven voor 
het startgesprek. Tijdens dit gesprek kunt u 
kennismaken met de nieuwe leerkracht van 
uw kind en/of kunt u met de leerkracht 
bespreken hoe het met uw kind gaat op 
sociaal-emotioneel vlak. Voortgang van 
resultaten wordt in dit gesprek niet besproken 
omdat het schooljaar pas net is gestart. 
 



       

 
   

 
 

3. Voortgangsgesprekken 
In november vinden de voortgangsgesprekken 
plaats. Tijdens dit gesprek wordt de voortgang 
van de resultaten besproken. In groep 8 wordt 
het voorlopig advies voor het voortgezet 
onderwijs hier ook bij betrokken. 

4. Rapportgesprekken 
Tijdens dit gesprek in februari wordt het 
rapport besproken. De leerlingen van groep 6 
en 7 krijgen hier een voorlopig advies voor het 
voortgezet onderwijs. De leerlingen van groep 
8 krijgen een definitief advies tijdens dit 
gesprek en ligt de nadruk meer op de 
overgang naar het voortgezet onderwijs (VO). 

5. Gesprekken facultatief 
De naam zegt het eigenlijk al maar deze 
gesprekken zijn alleen als de u of de leerkracht 
een extra gesprek nodig vindt. Deze 
gesprekken worden in onderling overleg 
ingepland vóór de laatste schoolweek. 

6. Inloopmomenten 
Een aantal keer per jaar wordt er een week 
gepland waar u tijdens het begin van de 
ochtend of juist in de middag welkom bent om 
met uw kind de klas in te komen en te zien 
hoe en waaraan zij werken. In de schoolapp 
ontvangt u een bericht als deze 
inloopmomenten ingepland worden. 
 
STUDIEDAG  26 SEPTEMBER 
Maandag 26 september heeft het team tijdens 
een studiedag meer geleerd over een PLG, een 
professionele leergemeenschap.  
 
Wij zijn een leerteam dat regelmatig met 
elkaar overlegt (twee maal per week) en 
kennis uitwisselt. We zetten ons gezamenlijk 
in voor verbetering van ons lesgeven en de 
leerresultaten van de kinderen. Alles wat we 
in school doen beoordelen we op de 
meerwaarde voor ons onderwijs en het leren 
van de kinderen.  
 
We hebben met elkaar gesproken over wat 
belangrijk is in school en hebben dat verwoord 
in onze visie op leren.  
 
 

Wij zijn een school; 

• waar binnen de mogelijkheden álle 
leerlingen alles kunnen leren in veiligheid 
en vertrouwen. 

 

• waar we uitgaan van de gedachte dat een 
actieve werkhouding mede het leren 
bepaalt, waarbij kennis de basis is en 
vooraf gaat aan vaardigheden.  

  

• waar de leerlingen uitgedaagd worden,  
leren (hoge) doelen te stellen, daaraan 
effectief te werken, hierop te reflecteren 
en daardoor hoog te presteren, 

 

• waar ze hun zelfstandigheid  ontplooien.  
 

• waar het overbrengen van kennis, het 
inzicht krijgen en invloed uitoefenen op het 
eigen leren van de leerlingen een 
belangrijk onderdeel van ons onderwijs is.  
 

• eigenaarschap van de kinderen bevorderd 
wordt en de kinderen de 
verantwoordelijkheid leren krijgen en 
nemen voor hun eigen leerproces, 
 

• waar we de  samenwerking 
onderling  tussen leerlingen, leerkrachten 
en ouders belangrijk vinden.  

HOE MEER JE WEET,  
HOE MEER JE KAN LEREN ! 

 
KALENDER  
24 oktober 
Start herfstvakantie  
2 november  
Voorlopig adviesgesprek groep 8 
16 november  
Studiedag  
21 november t/m 25 november 
Voorgangsgesprekken groep 1 t/m 7 
5 december 
Sinterklaasviering 
22 december 
kerstviering 
23 december 
start kerstvakantie  
(leerlingen zijn om 12.00 uur uit) 


