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Eerste weken 
De eerste weken van het schooljaar zijn goud waard om een basis te leggen voor een fijne sfeer in de 

groep. We noemen de eerste weken dan ook de “Gouden weken”. Het accent ligt op groepsvormende 

activiteiten. Daar hebben we de rest van het schooljaar profijt van. In elke groep wordt aandacht 
besteed aan het (opnieuw) met elkaar kennis maken. Dit doen we onder andere door spelletjes en 

samenwerkingsopdrachten. We stellen samen groepsregels op en maken hier een poster van. 
De komende weken besteden we ook aandacht aan “leren-leren”. Hoe werkt ons brein en op welke 

manier leer je. We staan ook stil bij wat de kinderen dit schooljaar gaan leren.  
Natuurlijk mogen de kinderen ook nadenken over eigen leerwensen en doelen voor dit schooljaar. 

Hier komen we dan samen met het kind en de ouders in het startgesprek op terug. 
 

Klasbord 
We gaan dit jaar ook weer werken met Klasbord. Het is erg belangrijk dat u hier regelmatig op 

kijkt omdat er belangrijke, maar vooral ook leuke informatie op staat over de groep van uw kind. 
Informatie en foto’s van activiteiten over de groep worden via deze app gecommuniceerd.  

U ontvangt zo spoedig mogelijk de inlogcode om gebruik te kunnen maken van Klasbord. 
 

AVG 
In verband met de AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming) hebben we toestemming van 

ouders nodig voor het plaatsen van foto’s. We plaatsen alleen op Klasbord foto’s en daarvoor hebben we 
uw toestemming nodig. Vorig schooljaar hebt u hier een formulier voor ingevuld. Als hier niets in 

verandert hoeft u niets te doen. Als u het dit jaar anders wilt, of als gegevens niet meer kloppen, moet u 
een nieuw formulier invullen. U kunt dit dan volgende week bij de startgesprekken meteen aanpassen. 
Ook de ouders die voor het eerst een kind op onze school hebben, kunnen het formulier dan invullen. 

 

Rectificatie 
Op de kalender die vorige week is gemaild zijn 2 namen vergeten. Bij de groepen van Lichtenbeek werken 

ook nog: Patricia Ebbink en Natasja Hoitink. Zij werken vanuit de Driestroom bij ons. 
 

Kinderraad 
Er is weer een nieuwe Kinderraad samengesteld uit de groep 5 t/m 8. Deze kinderen hebben na iedere 

vakantie een uur overleg met Els Leenders, de directeur, over allerlei zaken die hen bezig houden. 
Dit kan gaan over de speelplaats, het onderwijs, IPC, gebruik materialen, etcetera…. 

 
Dit jaar hebben de volgende kinderen zitting in de Kinderraad: 

Groep 5: Job en Jikke 
Groep 6: Jade en Willem 
Groep 7:  Marijn en Max 
Groep 8: Fedde en Jelle 

 
 
 
 

Vanmorgen is het eerste overleg geweest met een enthousiaste en gemotiveerde groep kinderen.  
Na het overleg wordt een verslag gemaakt dat wordt geplaatst in het Esdoornblaadje. 

 



Startgesprekken 
Volgende week en de week erna wordt er met iedere ouder, samen met het kind, een startgesprek 

gevoerd. De bedoeling hiervan is kennismaking met elkaar om een goede start in het schooljaar te maken. 
Het is voor de leerkracht belangrijk om een goede vertrouwensrelatie met de ouders te hebben en wij 

denken dat een gesprek in het begin van het schooljaar daaraan bijdraagt. 
Ouders kunnen over hun kind vertellen en kinderen kunnen dit eventueel aanvullen. De bedoeling is 

dat er afspraken gemaakt kunnen worden en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. 
 

De school bepaalt niet hoe het gesprek eruit ziet, maar de leerkracht en de ouders en kinderen zijn 
hier sámen verantwoordelijk voor. Zo kun je denken aan: wat vind je nog moeilijk en wat wil je graag 
dit jaar gaan leren? Wat willen we samen gaan bereiken dit jaar? Zijn er nog belangrijke dingen die 

wij moeten weten? Er kunnen eventueel individuele afspraken gemaakt worden. 
 

We vinden het belangrijk dat het kind erbij aanwezig is, zelfs een kleuter! 
Ook al zal hij of zij niet direct deelnemen aan het gesprek, het is belangrijk om te merken dat de 
ouders een gesprek met de leerkracht hebben en dat de kinderen voelen dat papa en mama het 

goed hebben met de juf of meester. Naarmate de kinderen ouder worden, zullen ze steeds meer aan 
het gesprek deelnemen. U kunt het gesprek thuis ook alvast voorbereiden samen met uw kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gesprek duurt 10 minuten. U ontvangt een digitale uitnodiging van de leerkracht. 
We vinden het belangrijk om de ouder, samen met het kind op school te spreken. Mocht u bezwaar 

hebben tegen een “fysiek” gesprek op school, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht. 
 

U hebt tijdens het startgesprek de mogelijkheid om het calamiteitenformulier aan te passen 
als er veranderingen zijn. Het is erg belangrijk dat alle telefoonnummers kloppen. 

 
In november komt dan vervolgens het 1e verslag in het Rapportfolio. Op dat moment zijn er géén 

10-minuten gesprekken. U kunt wel, indien u of de leerkracht daar behoefte aan heeft, begin 
december intekenen voor een gesprek. Op de kalender noemen we dat “oudergesprek facultatief”.  
In maart volgt het 2e Rapportfolio en daar zijn wel weer voor alle ouders gesprekken aan gekoppeld. 

 

 


