Kind gesprekken in het nieuwe schooljaar

Wat willen samen bereiken met de kind gesprekken?
Kinderen van groep 1 tot met 8 gaan met kleine stapjes verder groeien in het nemen van de regie in
hun eigen ontwikkel-leerproces. Daar waar het kan mag het kind het initiatief nemen. Ouders en
leerkrachten zijn sterk betrokken bij dit proces om een optimale ontwikkeling te waarborgen.

Wanneer gaan we starten?
In week 2 en 3 van het nieuwe schooljaar!
Er zijn vier verschillende soorten gesprekken die we gaan plannen: startgesprekken,
doelengesprekken, voortgangsgesprekken en evaluatiegesprekken. Hieronder kunnen jullie in een
schema zien op welke momenten gesprekken gepland staan. Ook zien jullie dat er gesprekken zijn
met ouders en zonder ouders. Via Isy houden we jullie op de hoogte van de planning voorzien van
informatie. In deze bijlage volgt er uitleg over het startgesprek.

week 2 en 3

oktober

februari

startgesprekken:

doelengesprek:

voortgangsgesprek:

leerkracht- kindouders

leerkracht -kind

leerkracht-kindouders

juni

evaluatiegesprek:
leerkracht- kind

ik-cirkel invullen

ik-cirkel invullen

ik-cirkel invullen
(lkt-kind)

Gedurende het schooljaar worden er ‘kleinere’ gesprekken
gevoerd tussen leerkracht zoals dit nu ook gebeurd. De
behoeften van het kind zijn hierin leidend. Ook ouders zijn
welkom voor extra informatie: even binnenlopen of een
afspraak maken is voor ons een normale gang van zaken.

zomer

Het startgesprek.
Direct na de zomervakantie willen we met kind-ouders-leerkracht een startgesprek voeren om kennis
te maken en informatie uit te wisselen. Gezamenlijk een goede start van het schooljaar maken. We
willen graag dat kinderen zich goed voelen op de Schakel en dat ze veiligheid en vertrouwen ervaren
waardoor ze zich optimaal verder kunnen gaan ontwikkelen. In het startgesprek komen vragen naar
voren als: Hoe was jullie vakantie? Zijn er nog nieuwe ontwikkelingen? Wat willen we dit jaar
bereiken?

Deze gesprekken gaan plaatsvinden op de woensdagmiddagen in de tweede week en de derde week
van het nieuwe schooljaar: op woensdagmiddag 28 augustus en op woensdagmiddag 4 september.
Willen jullie hier alvast rekening mee houden?

Er komt een intekenmoment via Isy vanaf de eerste schooldag: woensdag 21 augustus.
Hopelijk gaan we veel van en met elkaar leren in deze nieuwe opzet voor kind gesprekken!
Wij hebben er zin in!

