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Inleiding 
Contact tussen ouders en leerkrachten is van groot belang, samen proberen we zo goed mogelijk een beeld van het 
kind te krijgen en ons onderwijs daarop af te stemmen. Door aan het begin van het schooljaar een 
kennismakingsgesprek te voeren tussen de nieuwe leerkracht, de leerkracht en mogelijk ook de leerling wordt dit 
contact opgebouwd. 
 

 

Doel 
In de derde week van het schooljaar zijn de kennismakingsgesprekken met ouders. Aan de hand van een korte 
vragenlijst vertellen ouders en kind de nieuwe leraar wat volgens hen al goed gaat op school, wat nog beter kan en 
hoe. Hiermee starten ze de samenwerking positief en het levert de leraar waardevolle informatie op. 

 

 

Afspraken 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 

• Gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats in de derde schoolweek na de zomervakantie.  

• In alle groepen van 1 t/m 8 wordt een kennismakingsgesprek gevoerd. 

• Vanaf groep 6 is het een pre als het kind mee komt. 

• De gesprekken vinden zoveel mogelijk op school plaats. 

• Ouders krijgen vooraf de informatiebrief, met daarin een aantal vragen ter voorbereiding gesteld. Deze 
brief wordt ook verspreid in de volgende talen: Turks, Arabisch, Engels, Pools en Spaans. 

• Achteraf wordt het volgende in Esis vastgelegd, via het format kennismakingsgesprekken: 
o Onderwijsbehoeften (alleen invullen bij specifieke leerlingen) 
o Belemmerende en stimulerende factoren 
o Personalia gezinssamenstelling 

 

Informatie aan de ouders/verzorgers 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar is gestart en uw zoon/dochter gaat nu enkele weken naar de P. Oosterleeschool. Als school willen we 
graag samenwerken met ouders; we zien ouders als ‘ervaringsdeskundigen’. U kent uw kind het best en ziet uw 
zoon/dochter in verschillende situaties. U zou ons ook kunnen vertellen welke aanpak uw kind op school nodig heeft. 
Daar heeft u vast ideeën over. Daarom willen wij graag met u een kennismakingsgesprek voeren.  
 
Dit gesprek bestaat uit twee delen: 
1. Informatie van ouders 

• Wat is leuk/goed/sterk aan uw kind, welke belangstelling(en) heeft uw kind? 

• Welke aanpak werkt thuis goed? Misschien werkt deze aanpak ook op school? 

• Heeft u tips of adviezen voor de groepsleraar?  

• Heeft u een compliment voor de school of groepsleraar? 

• Is er een ontwikkeling in de thuissituatie waarvan het belangrijk is dat de leraar dit weet?  
2. Informatie van de groepsleraar 

• De groepsleraar vertelt kort hoe de eerste weken zijn verlopen.  
 
Het gesprek zal ongeveer 10 minuten duren. Wij hopen dat u, bij voorkeur beide ouders, aanwezig kunt zijn.  
 
 
 



  

 
U kunt ter voorbereiding van het gesprek alvast deel 1 invullen: wat wilt u ons vertellen? Wat wilt u met school 
bespreken? Welke vragen heeft u aan ons? Zo weten we zeker dat we niets vergeten. Tijdens de algemene 
kennismakingsavond op (datum) zal de groepsleraar u informeren over de leerstof, de plannen en de doelen die de 
groepsleraar dit schooljaar gaat behandelen.   
 
Met vriendelijke groet, namens het team van de P. Oosterleeschool, Mariska Wubben, Directeur. 
 

 


