Beste ouders,
In deze notitie leest u hoe we de contacten tussen ouders en school op de St.Michiel organiseren. Op
deze manier kunt u betrokken zijn bij het onderwijs op de St.Michiel en het leerproces van uw kind.
Gesprekken met leerkracht
Vanuit onze visie willen we minstens één keer per jaar een gesprek met ouders, leerkracht en leerling
samen voeren. Het doel hiervan is:
• Leerlingen zien en ervaren dat ouders en leerkracht samen optrekken.
• Vergroten van verantwoordelijkheid en eigenaarschap van leerlingen bij hun eigen
leerproces en ontwikkeling.
• Het voeren van deze gesprekken is een leerproces op zich en hoeft niet vanaf het begin al
heel effectief te zijn. Het is iets om ervaring mee op te doen.
Gesprekken cyclus:
• September: in de derde week van het nieuwe schooljaar vinden er gesprekken plaats tussen
u als ouder en (één van) de ‘nieuwe’ leerkracht(en) van uw kind. Naast de overdracht tussen
leerkrachten biedt dit ook u de mogelijkheid om specifieke zaken rondom uw kind toe te
lichten. In principe is uw kind vanaf groep 3 hierbij aanwezig. Het startgesprek leent zich
goed voor een drie gesprek. Leerkrachten kunnen daarbij gesprekskaartjes inzetten.
Wanneer u nog iets apart wilt bespreken met de leerkracht kunt u dat altijd aangeven. Uw
zoon of dochter kan dan gewoon op de gang even tekenen of lezen.
• November: in deze maand is opnieuw de gelegenheid om met de leerkracht te praten over
het welzijn en de ontwikkeling van uw kind, wanneer u of de leerkracht hier behoefte aan
heeft. Dit kan met of zonder uw kind.
• Februari: rapportgesprek. In de groepen 5-7 zal de leerling hierbij uitgenodigd worden wat
ons betreft.
• Einde van het schooljaar: wanneer u of de leerkracht hier behoefte aan heeft zal hier een
laatste gesprek plaats vinden, ter voorbereiding op het volgende schooljaar. Met of zonder
uw kind.
De gesprekken in september en februari zijn voor iedereen. De gesprekken in november en einde
schooljaar naar behoefte.
Voor groep 8 ziet de gesprekken cyclus er anders uit:
• Aan het einde van groep 7 krijgt u per brief het voorlopig advies voor het VO voor uw kind,
met een begeleidend schrijven.
• Eind oktober, in groep 8, vinden de gesprekken plaats over het voorlopige VO advies samen
met uw kind.
• Eind januari/begin februari, na de Cito toetsen, vinden de gesprekken plaats over het

definitieve advies.
•

Mei: na de eind toets vinden eventueel nog gesprekken plaats over het bijstellen van het
advies.
De ouders van de kleuters die nieuw na de zomer komen, worden gelijk na de vakantie uitgenodigd
en hebben na 6 weken opnieuw een gesprek.
Natuurlijk kunt u ook altijd tussentijds een gesprek aanvragen met de leerkracht wanneer u daar
behoefte aan heeft. Stuurt u de leerkracht dan een mail.

Informatie brieven in week twee
In de tweede week va het schooljaar krijgt u een informatiebrief mee over het reilen en zeilen in de
jaargroep van uw kind. Deze informatie is aanvullend op de informatie die in de schoolgids staat.
Ouderavonden
• Soms organiseren we een inhoudelijk informatieavond in een schooljaar. Dit kan gaan over
(voor)lezen, de Kanjertraining of bijvoorbeeld 4x wijzer.
• In juni is er jaarlijks een afsluitende avond rondom de schoolbrede doelen en de formatie van
het nieuwe schooljaar.
Inloopmomenten, deze worden opgenomen in de jaarplanner
• Voor groep 3-8 zijn er in november, februari en juni drie momenten, waarop u welkom bent
in de klas. Dan kan uw eigen kind zijn of haar werk aan u laten zien. In groep 1-2 krijgt u de
gelegenheid een deel van de ochtend mee te kijken in de groep.
• Eens per jaar wordt u uitgenodigd om een les mee te draaien van de Kanjertraining van 8.30
tot 9.00 uur.
Ouders in de klas
Veel ouders hebben aangegeven bepaalde kennis of vaardigheden met de kinderen te willen delen.
Heel leuk. U wordt hiervoor uitgenodigd wanneer dit passend is in ons onderwijs, bijvoorbeeld bij de
behandeling van een bepaald thema van taal, bij ons projectonderwijs, of bij een creatieve activiteit.
Digitale informatie en communicatie
• In het ouderportal van Parnassys, ons leerling volgsysteem heeft u toegang tot de volgende
informatie: NAW gegevens; de verslagen van de oudergesprekken; de verslagen van leerling
gesprekken; ten tijde van de rapporten heeft u hier ook toegang tot de cito scores van uw
kind.
• Via social schools, een ouder-app, wordt u wekelijks geïnformeerd over het onderwijs in de
groepen. Ook wordt er bijna wekelijks gecommuniceerd over schoolbrede zaken. Dit kan
gaan over onze vieringen, over praktische zaken of over beleid.
• De schoolgids, de jaarplanner en het ondernemingsplan vindt u op onze website.

Vriendelijke groet,
Team St.Michiel
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