
 

Toelichting bij het jaaroverzicht 2022-2023 

Alle data van het jaaroverzicht zullen ook genoteerd worden in de agenda van Parro aan het 

begin van het nieuwe schooljaar. Nieuwe data zullen wij ook op Parro vermelden. Daar is 

altijd een actueel overzicht te vinden.  

• Studiedagen & studiemiddagen (geel) 

Op de studiedagen zijn alle leerlingen de hele dag vrij.  

Er zijn daarnaast drie dagen (2 x voor een vakantie en 1x voor een studiedag) dat de 

leerlingen om 12 uur uit zijn.   

We proberen deze studiemomenten voor het team (en ouders) zo eerlijk mogelijk over de 

week te spreiden, zodat iedereen er een keer zijn voor-/nadeel van heeft. De  planning van 

de studiedagen is vooraf in de MR besproken en goedgekeurd. 

 

• Oudermomenten (oranje) 

We vinden het belangrijk om samen met leerlingen, ouders en leerkrachten de 

leergemeenschap van onze school te vormen.  

Daarom hebben we ervoor gekozen om specifiek momenten te plannen voor ouders en 

kinderen samen.: 

o Ouderrondleiding 

Op donderdag 20 oktober van 16.30 – 18.00 uur bent u van harte welkom op school. 

Uw kind zal u een rondleiding geven door zijn/haar klas en de leerkracht is aanwezig 

in de klas. Op deze middag zal ook het informatiemoment voor het Voortgezet 

Onderwijs plaatsvinden voor groep 7 en 8.  

o Ouderinloop  

U bent op deze middagen tussen 14.00 en 14.30 uur van harte welkom om samen 

met uw kind in de klas te komen kijken naar waar uw kind mee bezig is op school. De 

leerkracht is aanwezig in de klas voor algemene vragen. Specifieke vragen over uw 

zoon/dochter kunt u bespreken in de ouder-kindgesprekken.  

 

• Gesprekkencyclus met ouder-kind-leerkrachtgesprekken (oranje bovenaan bij de weken): 

Als school vinden we belangrijk dat  u als ouders betrokken bent bij de ontwikkeling van uw 

zoon/dochter. Vanuit deze gedachtegang werken we met de gesprekkencyclus. Hieronder 

vind u meer informatie over de verschillende soort gesprekken:  

Startgesprekken: week 38 (19 – 23 september) 
In het begin van het schooljaar starten we met een zogenoemd startgesprek. De bedoeling is 

om heldere afspraken te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar 

verwachten. Tijdens dit gesprek wordt zo nodig een vervolgafspraak gemaakt voor het 

voortgangsgesprek.  

Niet de school bepaalt hoe het gesprek eruit ziet, maar de leerkracht en de ouders zijn 

hiervoor samen verantwoordelijk. Gezien de aard van het startgesprek is het belangrijk dat 

de leerling erbij aanwezig is.  

Ter voorbereiding op het startgesprek krijgen de kinderen in de week voorafgaand aan het 

gesprek een vragenblad mee naar huis. Met dit vragenblad kunnen jullie als ouders het 

gesprek samen met je kind voorbereiden.  

De nieuwe leerlingen in groep 1/2 hebben in plaats van het startgesprek een intakegesprek. 

De juffen geven hierover verdere informatie. 



 

 

Voortgangsgesprek: week 45 (7-11 november) 

Dit zijn gesprekken waar met ouders (en kind) de voortgang en de ontwikkeling van het kind 

besproken wordt. De leerkracht neemt het initiatief om een afspraak te maken. 

Facultatief gesprek: week 3 (16-20 januari) 

Dit zijn gesprekken waarbij zowel de ouders als de leerkracht het initiatief toe kan nemen. 

Vooraf wordt het doel van het gesprek aangegeven.  

Adviesgesprek groep 8: (15 februari)  

De leerlingen van groep 8 krijgen in dit gesprek het advies voor het voortgezet onderwijs.  

Rapportgesprek: week 10 (6-10 maart)  
In dit gesprek gaat het over de vorderingen van uw kind. Deze gesprekken zijn voor alle 

leerlingen van groep 1 t/m 7 en hun ouders. De ouders kunnen zich digitaal inschrijven. In dit 

gesprek wordt er voornamelijk gesproken over het welbevinden van uw kind en de 

leerresultaten.  

Voortgangsgesprek: week 16 (17-21 april) 

Dit zijn gesprekken waar met ouders en/of kind de voortgang en de ontwikkeling van het kind 

besproken wordt. De leerkracht neemt het initiatief om een afspraak te maken. 

Rapportgesprek: week 27 (3-7 juli) 

In dit gesprek gaat het over de vorderingen van uw kind. Deze gesprekken zijn voor alle 

leerlingen van groep 1 t/m 7 en hun ouders. In dit gesprek wordt er voornamelijk gesproken 

over de leerresultaten van uw kind en afspraken/interventies betreft volgend schooljaar.  

Voor groep 7 wordt tijdens dit gesprek tevens het voorlopig schooladvies besproken. 

Wanneer u op een ander moment een leerkracht, de intern begeleidster of directeur wenst te 

spreken, is dit altijd mogelijk vanaf 15.30 uur. Als team hebben we namelijk besloten om 

direct na schooltijd bezig te zijn met de voorbereidingen van de lessen voor de volgende dag. 

Omdat er regelmatig teambijeenkomsten (ook vanaf 15.30 uur) zijn gepland, is het zowel 

voor de leerkracht als voor de ouder(s) prettig als er eerst even een afspraak wordt gemaakt.  

 

• Toetsweken (blauw bovenaan) 

In deze weken zullen wij de cito-toetsen afnemen die bij de jaargroep van uw zoon/dochter 

horen. Dit zijn methode-onafhankelijke toetsen die de ontwikkeling van een leerling in beeld 

brengen en waarmee wij o.a. het onderwijsaanbod verder af kunnen stemmen.  

 

• ADIT gr. 7 (blauw) 

Deze adaptieve toets voor groep 7 geeft inzicht in de capaciteiten van leerlingen. Ouders van 

groep 7 worden hier nog verder over geïnformeerd.  

 

• Activiteiten van Jong+Oud=Goud (groen) 

Samen met de zorgcoöperatie Reek worden een aantal keer per jaar activiteiten 

georganiseerd onder de noemer ‘Jong+Oud=Goud’. Hiermee worden kinderen en ouderen 

uit Reek in contact gebracht met elkaar en gaan zij rondom een thema/onderwerp samen 

iets ondernemen. Er is voor iedere groep een activiteit en met de hele school hebben we de 

opschoondag.   


