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Beste ouders/ verzorgers,
In groep 1 t/m 3 en 3/4a hebben we elk
half jaar een voortgangsgesprek met u.
Als uw kind 4 jaar en 6 weken is het eerste
gesprek en daarna als het kind 4 jaar en 6
maanden is en daarna weer als het 5 jaar is , 5
jaar en 6 maanden etc..
We hebben voor deze nieuwe vorm van
oudergesprekken gekozen omdat we zo een
continuïteit creëren in onze communicatie
met u als ouders/verzorgers. Mochten er
tussentijds veranderingen zijn, dan nemen wij
contact met elkaar op.
We voeren dit gesprek aan de hand van de op
dat moment beschikbare resultaten van de
methodetoetsen en de observaties. Bij deze
gesprekken is het kind natuurlijk ook
aanwezig, het gaat tenslotte om zijn/haar
vorderingen en ontwikkelpunten. U krijgt van
tevoren het rapport mee naar huis zodat u
zich kunt voorbereiden op het gesprek.
Naast de observaties en de methodetoetsen
maken we ook gebruik van een onafhankelijk
leerlingvolgsysteem (Cito) Deze resultaten
kunt u 2 keer per jaar inzien in het
ouderportaal. Via de Weet je Weekje wordt u
geïnformeerd wanneer het ouderportaal
open staat. Komende week zal de
administratie er zorg voor dragen dat
degene die nog geen inloggegevens hebben ,
deze via de mail ontvangen.
Deze nieuwe vorm van voortgangsgesprekken
zullen uiteindelijk in de gehele school zo
gevoerd gaan worden.
De groepen 4/5 b t/m 8 krijgen hun rapport
en 10 min gesprekken, zoals we dat tot nu toe
gewend zijn, in februari en juni.
Cecile van Vierzen.
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Zwemmen 7a
Carnaval/Lentefeest
Zwemmen 8a
Rapport mee
Voorstelling 5 en 6 13.30 u.
Adviesgesprekken gr. 8
19
Voortgangsgesprekken
23
Studiedag/ lln. vrij
24 t/m 4 maart Voorjaarsvakantie.

Vakantierooster 2017-2018
Schooljaar

2017-2018

Herfstvakantie

14 oktober 2017

22 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

7 januari 2018

Voorjaarsvakantie

24 februari 2018

4 maart 2018

Pasen

30 maart 2018

2 april 2018

Meivakantie

27 april 2018

13 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

21 mei 2018

Zomervakantie

14 juli 2018

26 augustus 2018

Studiedagen schooljaar 2017/2018:
-23 februari;
-13 juni.

*De dik gedrukte tekst bevat wijzigingen

