GEREEDSCHAPSKIST
voor beter samenwerken met ouders

Voorbeeld informatiekaart basisschool
2016 – 2017

Dit voorbeeld hoort bij de ‘Gereedschapskist beter samenwerken met ouders’ van
lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid, Hogeschool Rotterdam. U kunt deze informatiekaart op maat maken voor uw eigen school.

Goed contact tussen ouders en school is belangrijk voor het schoolsucces van uw kind.
Op deze informatiekaart vindt u de belangrijkste contactmomenten van dit schooljaar
op een rij.
Contact met de leerkracht:
Klas:
4b
Leerkracht:
Annemiek Jansen
e-mail:
a.jansen@fictieveschool.nl         
Telefoon:
010 - 777 77 77
Als u vragen heeft kunt u altijd bij de leerkracht terecht. Dit kan bij het brengen of halen
van uw kind of op afspraak. Ook kunt u per mail contact opnemen met de leerkracht.
Kennismaking
Voor de herfstvakantie nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek.
Graag maken we kennis met u en uw kind tijdens een huisbezoek.

Kijkje in de klas
Hoe leert uw kind? Hierover willen we graag met u in gesprek. Daarom bent u elke
dinsdag van 8.15 tot 8.45 uur welkom in de klas om te kijken wat uw kind op school
leert, wat uw kind allemaal kan en hoe de leerkracht en u kunnen bijdragen aan
die ontwikkeling.
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Ziek melden
Wij vragen u school te bellen als uw kind ziek is.
U belt ons op 010 - 444 44 44 voor 8.30 uur.

Voortgangsgesprekken
Graag praten we met u en uw kind over de voortgang op school. Ook ontvangt u dan
het rapport van uw kind. Deze gesprekken vinden plaats op de volgende dagen.
Het precieze tijdstip volgt in overleg met de leerkracht van uw kind.
Gesprek 1:
20/21 november
Gesprek 2:
15/16 februari
Gesprek 3:
18/19 mei
Ouderavonden
U bent welkom op de volgende informatiemomenten tijdens onze ouderavonden:
13 september
19.30 - 20.30 uur introductie in de klas van uw kind
8 februari 		
19.30 - 20.30 uur in gesprek met de Medezeggenschapsraad
Themabijeenkomsten
Opvoeden doen we samen. Onze medewerker Loes Thema is onze medewerker
ouderbetrokkenheid. Om over opvoeding te praten hebben we de volgende momenten:
Tijdens onze themabijeenkomsten gaan we samen in gesprek over interessante
onderwerpen, zoals het leren van uw kind, taalontwikkeling, vriendschappen of
omgaan met sociale media. We hopen u daar te ontmoeten. De data waarop
deze themabijeenkomsten plaatsvinden zijn: 18 oktober, 20 november, 28 januari,
1 maart, 26 april, 25 mei, steeds van 9.00 tot 11.00 uur.
Tijdens koffiemomenten praten we bij over alledaagse ervaringen rondom
opvoeden. Iedere dinsdag kunt u na de inloop vanaf 8.45 uur terecht in de ouder
kamer.
Loes Thema is bereikbaar op 010 - 444 44 44 en per e-mail op l.thema@fictieveschool.nl

hr.nl/gereedschapskist

Kenniscentrum
Talentontwikkeling
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Medezeggenschapsraad (MR)
Als school willen wij graag met ouders in gesprek voor goed onderwijs. Wij hebben
ouders die meepraten over ons onderwijs in de MR. Over deze gesprekken houden we u
graag op de hoogte. U kunt hierover meer lezen op onze website onder het kopje MR.

