Gesprekkenstructuur ouders en kind op Daltonbasisschool Fredericus
Als school vinden wij het belangrijk om samen op te trekken met ouders en kinderen
om de ontwikkeling van het kind zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wij kiezen
daarom voor de volgende gesprekkenstructuur.
Aan het begin van ieder schooljaar voeren we in de eerste 4 weken met ieder kind
en zijn ouders, een kind- oudergesprek. Het doel van dit gesprek is om te praten over
het welbevinden van het kind, het kind in de gelegenheid te stellen te vertellen wat
de juf of meester echt van het kind moet weten en waar het kind de komende tijd
aan wil werken. (persoonlijk leerdoel). Tijdens dit gesprek kan de leerkracht of de
ouder tevens een afspraak maken voor een ouder- leerkracht gesprek, wanneer er
zaken besproken moeten worden over de ontwikkeling van het kind waarbij het kind
niet aanwezig is.
Als kinderen net op school gestart zijn als 4-jarige, dan voeren wij na ongeveer 6
weken een oudergesprek en komt het kindgesprek te vervallen.
In februari en juni vinden er oudergesprekken plaats. In groep 7 (juni) en groep 8
wordt het kind hier ook bij uitgenodigd. Het doel van deze gesprekken is om de
ontwikkeling van het kind op leergebied en op sociaal emotioneel gebied te
bespreken. In dit gesprek worden onder andere de resultaten op de LOVS toetsen
besproken. In groep 7 (juni) en in groep 8 wordt de koppeling gemaakt naar het
schooladvies richting het voortgezet onderwijs.
Vanaf groep 3 worden de uitslagen van de LOVS toetsen door de leerkracht
besproken met het kind tijdens een kindgesprek. Er wordt waar mogelijk een
koppeling gemaakt naar het aanpassen/opstellen van een persoonlijk leerdoel van
het kind.
Leerkrachten voeren daarnaast met regelmaat kindgesprekken. Dit kan gaan over
het sociaal welbevinden of over het leren van het kind. Een leerkracht kan dit
gesprek initiëren, maar ook een kind kan altijd vragen om een gesprek.
Naast de reguliere gesprekken is het te allen tijde mogelijk om als ouder een gesprek
met de leerkracht aan te vragen.

