Oudercontacten op CBS De Akker

01-06-22

Inhoud
Inhoud...................................................................................................................................................... 2
1 Oudercontacten .................................................................................................................................... 3
Inleiding ................................................................................................................................................... 3
2 Social Schools De ouderapp.................................................................................................................. 3
3 Startgesprekken .................................................................................................................................... 4
Een goed begin ........................................................................................................................................ 4
Wat is een startgesprek? ......................................................................................................................... 4
Hoe geven we dit vorm? .......................................................................................................................... 4
4 Vervolggesprekken ............................................................................................................................... 5
Overige gesprekken ................................................................................................................................. 5
Schema gesprekken ................................................................................................................................. 5
5 Portfolio ................................................................................................................................................ 6
Inhoud portfolio map .............................................................................................................................. 6
In ontwikkeling ........................................................................................................................................ 6
6 De website ............................................................................................................................................ 7
7 Informatie voor specifieke groepen. .................................................................................................... 7
Informatieavonden voor sommige groepen ........................................................................................... 7
Verwijzingsgesprekken Voortgezet Onderwijs ........................................................................................ 7
Jaarkalender ............................................................................................................................................ 7
Mailcontact .............................................................................................................................................. 8
9 Informatieavond ................................................................................................................................... 8
10 Nieuwsbrief......................................................................................................................................... 8

Oudercontacten CBS De Akker Oosterwolde

2

1 Oudercontacten

Inleiding
Ieder schooljaar vinden er contacten plaats tussen het team van CBS De Akker en de ouders/verzorgers van de
leerlingen. Door middel van deze oudercontacten willen, samen met u, zorgen voor een zo optimaal mogelijke
ontwikkeling van uw kind.
Er zijn verschillende contacten gedurende het gehele jaar en in dit document worden deze verschillende
contacten beschreven.
Tijdens deze contacten gaan we uit van:
Gelijkwaardigheid; zowel leerkrachten als ouders en kinderen nemen hun eigen deskundigheid mee in de
contacten die we met elkaar hebben.
Verantwoordelijkheid; we zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar we zijn ook
verantwoordelijk voor elkaar.

2 Social Schools De ouderapp
Wanneer uw kind officieel gaat starten op De Akker krijgt u een uitnodiging om de ouder app Social Schools te
installeren.
Deze app wordt gebruikt voor communicatie met ouders en groepen. In deze app kunnen groepsberichten,
individuele berichten en school berichten worden geplaatst. Ook de agenda van het schooljaar vindt u in deze
app. Tevens wordt u door middel van deze app uitgenodigd een gesprek in te plannen met de leerkracht van uw
kind.
Met deze app zijn we het afgelopen jaar gestart, nog niet alle functies zijn in gebruik. Het afgelopen jaar hebben
we de verlofaanvraag ingesteld en dit schooljaar gaan we met de betaalfunctie werken.
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3 Startgesprekken

Een goed begin
Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de leerkracht,
de ouders en het kind.
Daarom is het goed aan het begin van het schooljaar een start te maken met het opbouwen van deze
vertrouwensrelatie door het voeren van een startgesprek.

Wat is een startgesprek?
Een startgesprek is bedoeld om een goede start te maken met elkaar. Onze leerlingen moeten voelen dat hun
ouders het goed hebben met de leerkracht. Ook al doet een kleuter nog niet mee aan het gesprek, hij/zij ervaart
wel dat zijn/haar ouders met de leerkracht overweg kunnen.
Het startgesprek:
• Vindt plaats in de eerste drie weken van het schooljaar.
• Aan de hand van een document ingevuld door uw kind wordt het gesprek gestart.
Het kan gaan om kennismaking (uw kind heeft nog nooit bij de leerkracht in de
groep gezeten), het vergroten van het vertrouwen of het stellen van vragen over een bepaald
onderwerp.
• Alle leerlingen die voor het eerst in betreffende bouw zitten komen mee naar het startgesprek.
• Ouders kunnen zichzelf inplannen voor een gesprek.

Hoe geven we dit vorm?
Tijdens week 1 t/m week 3 van het schooljaar kunt u zich inroosteren voor een gesprek vanaf 15.00 -18.00 uur.
Tijdens deze eerste gesprekken zorgen wij voor opvang op ons leerplein door juf Marloes.
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4 Vervolggesprekken

Overige gesprekken
Ieder kind heeft iets anders nodig en ook ouders verschillen. Waar voor het ene kind twee gesprekken in het jaar
volstaan, zijn voor een ander kind meer gesprekken nodig.
In de gesprekkencyclus die wij hanteren maken we een onderscheid tussen verplichte gesprekken en facultatieve
gesprekken.
Op de verplichte gesprekken verwachten we ouder(s) en kind en op de facultatieve gesprekken mag u zelf
beslissen of u deelneemt met of zonder kind.
Alle gesprekken kunt u zelf inplannen, de tijden worden voor u klaargezet in onze ouder app Social Schools.
Ook leerkrachten kunnen via Social Schools een afspraak met u plannen.

Schema gesprekken

Wanneer
Augustus

Welk gesprek
Startgesprek

November Voortgangsgesprek met
inschrijfweek
Februari na Portfoliopresentatie
de toetsen
Voor groep 8 een
adviesgesprek
April
Voortgangsgesprek met
inschrijfweek

Met wie
Onderdeel
Leerlingen die naar een andere
Mijn ontwikkeling
stamgroep gaan en alle leerlingen
van de aanvangsgroep en ouder en
leerkracht
Verplicht
Leerkracht en ouder (en kind)
Facultatief
Leerling en ouder en leerkracht

Mijn resultaten en mijn
ontwikkeling.
Mijn ontwikkeling, mijn eigen
ontwikkeling en mijn resultaten

Verplicht
Leerkracht en ouder (en kind)
Facultatief

Juni na de Portfoliopresentatie voor de Leerling en ouder en leerkracht
toetsen
onderbouw, middenbouw en
leerjaar 7
Verplicht
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Mijn resultaten en mijn
ontwikkeling
Mijn ontwikkeling, mijn eigen
keuze en mijn resultaten

5 Portfolio

Op De Akker willen we dat de leerlingen mede-eigenaar zijn van hun ontwikkeling. Dat betekent dat we vanaf
groep 1 met de leerlingen in gesprek gaan over wat ze willen en moeten leren en hoe ze gaan leren. Natuurlijk is
het gesprek aangepast aan de leeftijd van de leerling.
Twee keer per jaar krijgt de leerling een portfolio map mee, welke bestaat uit een aantal onderdelen.
De leerlingen van de aanvangsgroep krijgen aan het eind van het schooljaar een portfoliomap mee.

Inhoud portfolio map
Onderdeel

Inhoud

Mijn ontwikkeling

De inhoud van dit gedeelte wordt bepaald door de leerkracht. De
inhoud ligt in het verlengde van de doelen in betreffende groep en zal
een mix zijn van leerdoelen en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De leerling mag kiezen welke opdrachten hij of zij toevoegt. Dit gebeurt
een aantal vastgestelde keren per jaar.

Mijn eigen keuze

Mijn resultaten

Hierin wordt de inhoud bepaald door toetsen vanuit de methode of
vanuit de Citotoetsen. Of vanuit de observatiesystemen waarvan de
leerkracht gebruikt maakt.

In ontwikkeling
De inhoud van de portfoliomap is in ontwikkeling. Gedurende het schooljaar zullen wij de map evalueren en zo
nodig inhoud en doel bijstellen.
Ook gaan we in de komende schooljaren aan het werk met een leerling gesprek cyclus. Deze cyclus van
gesprekken zijn specifiek voor de leerlingen en dienen om de doelen die leerlingen zichzelf stellen “levend”te
houden.
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6 De website
De website van school is een middel tot algemene communicatie. Deze richt zich op:
•

Ouders

Ouders kunnen algemene informatie over het onderwijs op onze school inlezen. Ook kunnen zij officiële
documenten via de site raadplegen.
•

Overig geïnteresseerden

Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwijs op CBS De Akker krijgt door de informatie op deze site een beeld
van de visie en het onderwijs op onze school. Ouders kunnen zich inschrijven voor een kennismakingsgesprek via
de site.

7 Informatie voor specifieke groepen.

Informatieavonden voor sommige groepen
Eén keer per jaar organiseren de leerkrachten van groep 7 en 8 een informatieavond over het vervolgonderwijs
en de Friese Plaatsingswijzer. Als er voldoende belangstelling is wordt deze avond gehouden voor de
herfstvakantie. Zo kunt u beter voorbereid het proces voor de keuze van het vervolgonderwijs ingaan.

Verwijzingsgesprekken Voortgezet Onderwijs
In de maand februari worden alle ouders/verzorgers en de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor een gesprek.
In dat gesprek wordt bepaald naar welke vervolgschool uw kind gaat.

Jaarkalender
De data van de diverse informatieavonden staan in de jaarkalender in Social Schools.
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Mailcontact
De Interne Begeleider en de directeur kunt u bereiken via hun mailadres(zie informatiegids).

9 Informatieavond
Dit jaar verzorgen wij een algemene informatieavond in maart. Omdat ons onderwijs behoorlijk is veranderd,
krijgen de ouders de gelegenheid zich hierover te laten informeren in de bouw waarin hun kind les krijgt.

10 Nieuwsbrief
Ongeveer 1 x per zes weken verschijnt de nieuwsbrief. In de brief vindt u nieuws voor de gehele school.
Verschijningsdata staan ook op de jaarkalender in de app van Social Schools.
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