Aan alle ouders
Betreft: Kennismakingsgesprekken
Dinsdag 21-08-2018

Beste ouders

Voor de zomervakantie hebben we u al aangekondigd dat we het schooljaar gaan starten met
kennismakingsgesprekken, ook wel het ‘omgekeerde oudergesprek‘ genoemd.
Tijdens dit gesprek bent vooral ú aan het woord. U bent immers de deskundige als het om uw kind
gaat.
Deze gesprekken vervangen de informatieavond/kennismakingsavond die we gewend zijn te hebben
rond de 3e schoolweek.
De informatie over het schooljaar/leerjaar van uw kind kunt u heel goed terugvinden op de website
van de school, bij de groepspagina’s . Daar vindt u rechtsonder de knop <informatieboekje>
Terug naar de kennismakingsgesprekken. In de bijlage vindt u een formulier dat u in kunt vullen ter
voorbereiding. U neemt dit formulier mee naar school, bespreekt het met de leerkracht en deze
bewaart het formulier. Mocht u thuis geen printer hebben, dan kunt u bij Miranda (conciërge) een
formulier halen.
U kunt zich op de gebruikelijke manier inschrijven voor de gesprekken (schoolgesprek).
Zie hieronder voor de instructie en tijden. Overigens duurt iedere gesprek 15min.
--------------------------------------------------------------------

We werken met een digitaal planningssysteem, dat u bereikt via onze website
www.suntewerfert.nl , menu ouders – pagina [intekenen 10-minutengesprekken], of u via
http://www.schoolgesprek.nl en volgt daar de instructie voor ouders.
We hanteren de volgende ‘spelregels’:
1. Op woensdag 22 augustus, om 19.00 uur gaat de planning open. Vanaf dit moment
kunt u intekenen.
Let op: Als iedereen op het moment van intekenen ook daadwerkelijk gáát intekenen,
raakt de server overbelast. U kunt het dan later nog eens proberen.
Hebt u meerdere kinderen op school, dan dient u zich bij meerdere groepen in te
schrijven, bij voorkeur op woensdag 5 september; dan hebben we de zg
broertjes/zusjesavond. Het is verstandig snel te reageren, zodat u de gesprekken bij de
verschillende leerkrachten aaneengesloten kunt plannen.
NB: Minimaal één gesprekstijd ertussen als uitloopmogelijkheid!

2. We krijgen als school steeds meer te maken met gescheiden ouders. In principe voeren
we de gesprekken met de eerstverantwoordelijke ouder, maar u mag ook samen komen.
Komt er maar één ouder, dan gaan wij er van uit dat deze de andere ouder informeert.
Alleen in uitzonderlijke situaties voeren we gesprekken beide ouders afzonderlijk.
3. Op dinsdag 28 augustus, om 19.00u. sluit de intekening. De leerkracht kan – indien
noodzakelijk – de planning aanpassen. De ouders die zich niet zelf ingetekend hebben,
worden door ons ingedeeld.
4. Vanaf vrijdag 31 augustus 19.00u. is de planning definitief en kunt u zelf kijken wat de
definitieve gesprekstijden zijn.
Op de broertjes/zusjesavond (woensdag 5 september) er een centrale koffiecorner in de
aula.
Succes met de intekening; we hopen op een soepele procedure en goede gesprekken!
Met vriendelijke groet,
Ben Hollander

