
Rapporten en gesprekken (schooljaar 2020-2021): 

Om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren) organiseren wij oudergesprekken. 

In onderstaand schema treft u alle informatie aan over de frequentie van de rapporten, spreekmiddagen en -

avonden alsmede de inhoud van de verschillende contactmomenten en rapportages per groep. Voor de inschrijving 

en het opstellen van het rooster maken we gebruik van Social Schools. 

 

  

 Ouders van nieuwe leerlingen worden voor aanvang van de schoolloopbaan benaderd door 

de leerkracht. In dit gesprek wordt u geïnformeerd en wordt een afspraak gemaakt voor twee 

keer een dagdeel wennen en de eerste schooldag. 

Tijdens het wennen krijgt u een intake-formulier, de AVG-verklaring en allerlei praktische 

informatie waaronder de gebruiksaanwijzing voor Social Schools en het boekje ‘welkom op Het 

Baken’. Nadat uw kind 3 tot 6 weken op school is volgt een gesprek met de leerkracht. 

September Nieuwjaarsreceptie & Informatieavond. 

Oktober/november Voortgangsgesprek met alle ouders (10 min.), eventueel verlenging of vervolgafspraak) over de 

cognitieve- en emotionele ontwikkeling van uw kind. Tijdens het gesprek worden afspraken 

gemaakt over de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind. We verwachten dat alle ouders 

gehoor geven aan onze uitnodiging.  

Februari Groep 2 krijgt het eerste schoolrapport. 

Maart Oudergesprek (10 min.) met alle ouders.  

Onderwerpen: cognitieve- en emotionele ontwikkeling en/of schoolrapport (groep 2) 

Mei/juni Oudergesprek (10 min.) met ouders van herfstleerlingen in groep 2 

Onderwerp: besluit over doorgang naar groep 3 

Juni/juli 2e schoolrapport voor groep 2. 

Juni/juli Oudergesprek (10 min.) met ouders van alle herfstleerlingen in groep 1 

Onderwerpen: cognitieve- en emotionele ontwikkeling. 

Facultatief oudergesprek (10 minuten) op verzoek van de leerkracht en/of ouders. 

 

  

September Nieuwjaarsreceptie & Informatieavond. 

Oktober/november Voortgangsgesprek (10 min., eventueel verlenging of vervolgafspraak) Doel: vertrouwen en 

verbinding. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over de specifieke 

onderwijsbehoeften van uw kind. We verwachten dat alle ouders gehoor geven aan onze 

uitnodiging. De leerlingen van groep 6 en 7 zijn bij dit driehoeksgesprek aanwezig.  

De kinderen van groep 3 t/m 5 mogen ook bij de gesprekken aanwezig zijn, maar dat is geen 

verplichting. 

Februari Schoolrapport 1 

Maart Oudergesprek (10 min., eventueel verlenging of vervolgafspraak) met alle ouders. 

Onderwerpen: schoolrapport, cognitieve- en sociaal emotionele ontwikkeling. De leerlingen van 

groep 6 en 7 zijn bij dit driehoeksgesprek aanwezig.  

De kinderen van groep 3 t/m 5 mogen ook bij de gesprekken aanwezig zijn, maar dat is geen 

verplichting. 

Juni Specifiek voor groep 7: pre-adviesgesprek (15 minuten) voor alle ouders en leerlingen. 

Onderwerp: voorlopig schooladvies. Bij dit gesprek is de IB-er en/of directielid aanwezig. 

Juni/Juli Schoolrapport 2. 



Juni/juli Facultatief oudergesprek voor groep 3 t/m 6 (10 min.) op verzoek van de leerkracht en/of 

ouders. De leerlingen mogen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

 

  

September Nieuwjaarsreceptie & Informatieavond. 

Oktober/november Voortgangsgesprek (10 min., eventueel verlenging of vervolgafspraak) Doel: vertrouwen en 

verbinding. Tijdens het gesprek worden afspraken gemaakt over de specifieke 

onderwijsbehoeften van uw kind. We verwachten dat alle ouders gehoor geven aan onze 

uitnodiging. De leerlingen zijn bij dit driehoeksgesprek aanwezig. 

Februari Schoolrapport 1 

Februari Driehoeksgesprek (10 minuten) met alle ouders en leerlingen. Onderwerp: definitief 

schooladvies. 

Mei Facultatief oudergesprek n.a.v. de uitslag van de Eindtoets. 

Juni/Juli Schoolrapport 2 

 

Gesprekken met de kinderen: 

Tijdens de schoolloopbaan van uw kind worden er regelmatig gesprekken met uw kind gevoerd. 
Startgesprekken: 

In de groep 3, 5 en 8 vindt een individueel startgesprek plaats tussen leerkracht en kind. 
Het doel van dit gesprek is kennis- en verbinding maken. 
De opbrengst voor de leerkracht is minimaal:  

o Ik weet wie jij bent. 
o Ik weet wat jij wilt leren. 
o Ik weet hoe ik jou daar bij kan helpen. 

De opbrengst voor de leerling is minimaal: 
o Ik heb kennis gemaakt met juf / meester. 
o Ik heb aangegeven wat ik leuk / moeilijk vind. 
o Ik heb afspraken gemaakt die mij helpen om nog beter te kunnen werken. 

Opbrengstgesprekken: 

Vanaf groep 3 worden de leeropbrengsten uit de M-CITO’s met de kinderen besproken, dit gesprek vindt plaats 
binnen enkele weken na het maken van de M-CITO’s. 
Het doel hiervan is de leerlingen eigenaar van hun leerproces te maken. 

SCOL-gesprekken: 

Na SCOL-afnames worden er gesprekken gevoerd met de kinderen als blijkt dat daar behoefte aan is. 
Overig: 

Naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis. 
Onderzoekgerichte gesprekken om informatie ter verbetering van het onderwijs te verzamelen. 
Informele leergesprekken in de groep. 
 
 

 


