
 

 

Schooljaar 2018- 2019 
 
Communicatie op basisschool ’t Slingertouw 
 
Als eerste; de deuren staan altijd open! Op deze manier bent u altijd op de hoogte wat er in de school 
speelt, wat er in de klas gebeurt en hoe het met uw zoon of dochter is. 
Tevens is er op locatie Grasland een coffeecorner! U bent in de ochtend van harte welkom om samen 
met ons een kopje koffie (of thee) te drinken! 
 

Website & app 
Alle communicatie die voor iedereen van belang is verloopt via de website en de daaraan gekoppelde 
schoolapp. Deze app is te downloaden in de Appstore of de Googlestore. Via het kopje nieuws kunt u 
altijd de laatste ontwikkelingen en nieuwsberichten vanuit school volgen. Middels de website en de app 
delen we een paar keer per week nieuws vanuit school. Het is voor ons een prettig middel om u snel en 
actueel te kunnen informeren.  

• U hoeft zich niet te registreren voor deze app. De functies die gebruik maken van de registratie 
gebruiken wij niet. 

 

Facebook  
Middels Facebook geven we u een kijkje in de school. Voor beide locaties is er een Facebookpagina 
waar de leerkrachten u de dagelijkse gang van zaken laten zien. Voor de Facebookpagina’s is geen 
account nodig. De pagina’s zijn ook te bereiken via de website en de app. Wanneer u geen gebruik 
maakt van deze informatiebron mist u geen schoolinformatie. 
 

Gerichte communicatie 
Onze eerste voorkeur heeft altijd een persoonlijk gesprek. 
Wanneer dit niet mogelijk is maken de leerkrachten een keuze hoe ze u informeren. Dit doen we door 
met u in gesprek te gaan, via de telefoon of via de mail. 
Ook wij zijn natuurlijk bereikbaar via mail. Wanneer er dringende zorgen zijn is onze voorkeur altijd, loop 
even binnen of bel ons op. ’s Avonds reageren wij niet altijd op mail. Wel proberen we u zsm uit te 
nodigen of te reageren op de mail. Voor ons is het niet mogelijk om meteen te reageren. Wel proberen 
een maximale termijn van drie dagen aan te houden. 
 

Informatieavond/ kennismakingsavond 
Elk jaar plannen we in de eerste maand een informatie/ kennismakingsavond. Tijdens deze 
avond stellen we ons aan u voor, delen de belangrijkste info voor dit schooljaar en geven we de 
mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen. 
 
Kennismakingsgesprekken 
Na de informatie/ kennismakingsavond plannen we kennismakingsgesprekken. Samen gaan 
we in gesprek hoe het met uw zoon/ dochter gaat en bespreken we hoe we uw zoon in het 
komende jaar verder kunnen helpen. 
 



 
 
 
 

 
   

10 minutengesprekken 
In het nieuwe kalenderjaar worden er 2x 10 minutengesprekken gepland. Samen met u nemen 
we de resultaten en het welbevinden van uw zoon of dochter door. 
 
Potloodadvies 
In groep 7 ontvangen alle leerlingen een potloodadvies van ons. Uitleg over de 
adviesprocedure kunt u terug lezen in de PoVo procedure 
 
Eindadvies 
In groep 8 ontvangen alle leerlingen een eindavies van ons. Uitleg over de adviesprocedure 
kunt u terug lezen in de PoVo procedure 
 
Gescheiden ouders 
Wanneer u bent gescheiden gaan we samen graag in overleg hoe we de communicatie het 
beste met u kunnen organiseren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Team Slingertouw 


