Ouders en de school
Wat kunnen ouders van de school verwachten?
Kinderen leven in twee werelden: de wereld van thuis en de wereld van school. Zowel thuis als op
school kennen ze hun eigen regels, afspraken en omgangsvormen. De meeste kinderen kunnen hier
prima mee overweg, al is het soms even wennen. Het is heel normaal dat uw kind zich thuis anders
kan gedragen dan op school. Op school maken kinderen deel uit van een groep leeftijdsgenoten en
dat vraagt andere sociale vaardigheden dan de vaardigheden die nodig zijn in een gezin met
eventueel broertjes of zusjes. Om diezelfde reden verschillen uw regels thuis waarschijnlijk van de
regels die gelden op school. Dat is niet erg, want kinderen zijn heel goed in staat om regels en
omgangsvormen probleemloos te verbinden aan de omgeving waarin ze verkeren.

Communicatie
U wilt graag weten hoe uw kind het doet in de wereld van school. Wij willen graag weten hoe onze
leerlingen het doen in de wereld van thuis. Daar is communicatie voor nodig tussen school en thuis.
De verantwoordelijkheid voor die communicatie ligt zowel bij ons als bij u.
Met andere woorden: van ons kunt u verwachten dat wij belangrijke informatie over uw kind met u
delen. Hebt u echter een vraag of maakt u zich zorgen, dan rekenen wij er op dat u dit aan de
leerkracht kenbaar maakt.

Het rapport
Vanaf groep 1 ontvangt u twee keer per jaar een schriftelijke rapportage van de vorderingen van uw
kind. Dit rapport geeft een weergave van het niveau van uw kind. Daarnaast vindt u hierin natuurlijk

ook informatie over de vorderingen bij het lezen, taal, rekenen,
wereldoriëntatie, enz.

Oudergesprekken
Zes keer per jaar zijn er oudergesprekken. In januari en in juni zijn de rapportgesprekken waarbij het
rapporten mondeling wordt toegelicht en besproken. Daarnaast zijn vier voortgangsgesprekken
waarbij ouders mondeling geïnformeerd worden over de voortgang van hun kind. Op het eerste
gesprek en tijdens beide rapportgesprekken worden alle ouders verwacht. De andere momenten
kunnen vanuit de leerkracht of ouder aangevraagd worden.

De Informatieavond
Aan het begin van ieder schooljaar wordt er in elke groep een informatieavond voor ouders gehouden.
De leerkrachten vertellen dan wat er in het komende schooljaar allemaal gaat plaatsvinden. U krijgt
informatie over de leerstof en de werkwijze in de groep, maar ook over bijzonderheden die bij de
groep horen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan informatie over het lees- en schrijfonderwijs in
groep 3 of aan het traject over het schooladvies voor het voorgezet onderwijs in groep 8

De inloopmiddagen/avonden
Dit zijn middagen/avonden waarop ouders, samen met hun kind, op school komen om het gemaakte
werk van hun kind te bewonderen. Broertjes en zusjes, opa’s en oma’s zijn dan ook altijd welkom.
Soms is zo’n middag/avond de afsluiting van een project.

Mijnschoolinfo.nl
Bijna iedereen kent wel het fenomeen van nieuwsbrieven, losse briefjes, de jaarkalender, de
schoolgids en het informatieboekje (onderin de overblijftas, aan het eind van de week….). Deze
manier van informeren kost de school elke keer veel tijd, geld en is inefficiënt. Wij willen die tijd liever
inzetten voor nog beter onderwijs. Hiervoor gebruiken wij Mijnschoolinfo om u als ouders/verzorgers
gerichter via de mail te informeren. Geen losse mededelingen of strookjes die niet voor u van
toepassing is. U ontvangt via de mail alleen die informatie (nieuwsbrieven, mededelingen en
agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn:



Ontvangen van gerichte informatie. Zit uw kind bijvoorbeeld
in groep 2 of 5, dan ontvangt u alleen die informatie. School brede informatie ontvangt u
uiteraard altijd.



Nieuwsbrief per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).



Schoolgids per mail in PDF. (PDF voor eventueel uitprinten).



Mededelingen per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).



Agenda/kalender ontvangt u in PDF. Ook kunt u gebruik maken van de automatische update
functie richting uw eigen mailprogramma of mobiel (nooit meer de jaarkalender over typen).



Klassenoverzicht (voorheen klassenlijst, geheel door uzelf te beheren en in te stellen).



Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas.



Raadplegen van de dagelijkse wetenswaardigheden op school.



Opgave en invulbriefjes



Herinnering services voor vrije dagen/marge dagen (kan aan- of uit gezet worden ).



Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen en jaaragenda's.



10 minutengesprek module



Mijnschoolinfo is ook beschikbaar op de App. Iphone, Ipad en Android.

