
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nummer 1 

 

De 10-minutengesprekken worden vanaf groep 5 

driehoeksgesprekken 
Wij kiezen heel bewust vanaf groep 5 voor driehoeksgesprekken.  
Een driehoeksgesprek is een gesprek tussen leerling, leerkracht en ouder.  
Leerlingen reflecteren samen met de leerkracht in het bijzijn van hun ouders op hun leerproces en krijgen 
tevens (meer) verantwoordelijkheid in het sturen van dit proces. Waar ben ik goed in, waar wil ik me in 
verbeteren en wat is daar voor nodig?  
Een driehoeksgesprek geeft ouders inzicht in het proces en tevens de mogelijkheid om het proces te 
ondersteunen of mede te sturen.  
Een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de leerprestaties, het 
welbevinden en de betrokkenheid.   
Wilt u de leerkracht spreken zonder de aanwezigheid van uw zoon/dochter i.v.m. een probleem of 
urgente kwestie, dan moet u hiervoor een aparte afspraak inplannen op het moment dat het speelt.  
Dit is het meest effectief.  
 
In de eerste weken van het schooljaar wordt er veel tijd geïnvesteerd in het sociaal welbevinden, de 
groepsdynamiek en het klassenklimaat.  
Dit schooljaar zal de leerkracht voor het eerst een lijst invullen, waarin de sociaal emotionele ontwikkeling 
en de leerhouding centraal zullen staan (zie bijlage). Deze lijst zal centraal staan tijdens het eerste 
driehoeksgesprek. De leerling zal ook gevraagd worden de lijst in te vullen.                                                                       
De ingevulde lijsten worden vervolgens besproken tijdens de driehoeksgesprekken.                                                                              
De driehoeksgesprekken zijn vanaf groep 5. 
 
De leerkrachten van de groepen 1/2, bespreken tijdens de 10- minutengesprekken de gedane observaties 
in de klas. In de groepen 3 en 4 wordt het formulier alleen met de ouders besproken tijdens de 10-
minutengesprekken. 
In februari wordt het eerste rapport meegegeven waarin de leeropbrengsten worden vermeld.    
Hieronder treft u een leeg exemplaar aan van de lijst die ingevuld gaat worden door de leerkrachten van 
de groepen 3 t/m 8.  
 

 
Beste ouders, 
 
In deze nieuwsbrief kunt u alles lezen over wat er zich in de afgelopen periode op school 
heeft afgespeeld en wat er in de komende periode gepland staat.     
 
Veel leesplezier!       
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De data van de 10-minutengesprekken zijn aangepast 
De oudergesprekken vinden nu plaats op woensdag 23 november en maandag 28 november.                                                                                                                                                  

U kunt zich inschrijven vanaf 15 november (De inschrijving wordt maandagavond 14 november 

geactiveerd).  

't Schrijverke doet mee aan het project: ‘De veilig weer naar school 

week!’ 
Voor de herfstvakantie hebben alle kinderen de fietsen gecontroleerd en in de komende weken wordt 

hier extra aandacht aan besteed.   

Voor extra informatie zie: www.veiligweernaarschoolweek.nl 

 

 

http://www.veiligweernaarschoolweek.nl/
http://www.veiligweernaarschoolweek.nl/


 

  

Leerlingen checken de fietsen 

 

 

 



 

  

Leerlingen van groep 1/2 leiden rond en laten zien wat ze hebben 

gemaakt  

 

Nieuws vanuit de parochie 

 



 

  

Elk seizoen heeft z’n voordelen! 

      

 
Geniet van de mooie herfstkleuren en fijne avond! 
 
 
 

Met vriendelijke groet, Jeroen van Erp             
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