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Doel 
OBS Koolhoven wil een open communicatie met ouders en leerlingen. Dit bereiken we door:  

• Inzichtelijk maken van de vorderingen van elke leerling; 
• Zicht krijgen en hebben op de totale ontwikkeling van elk kind op OBS Koolhoven; 
• Transparantie in de informatieverstrekking in een heldere cyclus; 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid (school, ouders en kinderen) dragen voor deze ontwikkeling. 

Groepen 1 – 8 
  

Wanneer Wat Wie en hoe 

Schoolweek 2 
(12 t/m 16 september) 
 

Kennismakingsgesprekken nieuwe ouders  
+ uitdelen uitnodiging openhuis (flyer)  
 
 

Fysiek gesprek op school tussen leerkracht en ouders  
Gesprekken verspreid over de hele week. 
Intekenen via de schoolapp (minimaal 4 middagen)  
 
  

Schoolweek 4 
(29 september)  
 

Open huis Koolhoven  
16.30 uur tot 19.00 uur 
 
 
 
 

Leerkrachten – ouders en kinderen 
Leerkracht bereidt samen met de kinderen het open huis voor. Wat 
willen ze laten zien aan de ouders en wat kunnen de kinderen 
vertellen? 
 
Ouders bezoeken met hun kind de school. Kinderen leiden de ouders 
rond. Leerkrachten staan in de klas om antwoord te geven op vragen 
en verdere informatie te geven. Alle partijen binnen de school 
presenteren zich (MR/OR/vakdocenten/etc.)  
Tijdens het open huis wordt de voorlichtingsavond over het VO voor 
de groepen 7 en 8 een aantal keer verzorgd. Dit wordt vermeld op de 
flyer.  
 

Schoolweek 11 
(25 november)  
 

Rapportfolio 1 online zetten (gr. 1-8) 
Foto en kernkwaliteiten toevoegen 
  
 

Leerkrachten 
 
 
 

Schoolweek 12 
(28 november t/m 2 
december) 

Voortgangsgesprekken (gr 1-8) 
+ definitief advies groep 8 
 

Gesprek leerkracht – ouders   
We gaan uit van fysieke gesprekken mits ouders het gesprek via 
Teams willen voeren.  
 
 

Schoolweek 17 
(16 januari) 

Onderwijskundig rapport mee  (gr. 8) 
Conform kwaliteitskaart 5.01 
 

 



 

Schoolweek 22 
(10 maart)  

Rapportfolio 2 online zetten  (gr. 1-8) 
Inclusief cito-voortgang  
 

Leerkrachten  
 
 
 
 
 

Schoolweek 23 
(13 maart t/m 17 
maart) 

Voortgangsgesprekken (gr 1-8) 
 
+ Voorlopig adviesgesprek VO gr 7 
Conform kwaliteitskaart 5.01 “advies VO” 
 

Gesprek leerkracht-ouders 
We gaan uit van fysieke gesprekken mits ouders het gesprek via 
Teams willen voeren.  
 
 

Schoolweek 37 
(30 juni) 
 
 

Rapportfolio 3 online zetten (gr. 1-7) 
Inclusief cito-voortgang 

Leerkrachten. 
 
 
 
 
 

Schoolweek 38 
(3 t/m 7 juli)   
 

Voortgangsgesprekken (gr 1-7 ) 
 

Gesprek leerkracht- ouders (facultatief) 
We gaan uit van fysieke gesprekken mits ouders het gesprek via 
Teams willen voeren.  
 
 

Einde schooljaar Afscheidsboekje groep 8   

 
 
 
 

Informatie voor ouders/verzorgers 
OBS Koolhoven hanteert de volgende bijlagen/gespreksformulieren: 
 

• Verslagformulier voorlopig advies groep 7 
• Onderwijskundig rapport (DOD) en officiële adviesbrief 
• MijnRapportfolio 

• Uitdraai resultaten cito  (in rapportfolio) 
• Informatie voor Open Huis Koolhoven 

 

Wat registreren in leerlingvolgsysteem (ESIS)?  
Bijzonderheden naar aanleiding van de gesprekken worden in het leerlingvolgsysteem onder registraties aangegeven. Als er 
geen bijzonderheden zijn wordt er niets genoteerd.  

Tijdpad, acties, tijd, eigenaar, verantwoordelijke(n), overig: 
De leerkracht is verantwoordelijk voor het plannen, uitvoeren en registreren van de gesprekken. Het plannen van de 
gesprekken gebeurt via de schoolapp. Dit wordt een week voordat de gesprekken gaan plaatsvinden gedeeld met ouders. Dit 
geldt voor de kennismakingsgesprekken en alle voortgangsgesprekken. 
 
Werkafspraken 

• Parttimers zorgen voor een evenredige verdeling van het aantal gesprekken.  
• De gesprekken worden ingepland op minimaal 4 werkdagen tot 16.30u, verdeeld over de week.  

 

 


