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RAPPORTEN
GROEP 1 EN 2
Volgende week vindt het eerste oudergesprek voor de kinderen van groep 1 en 2 plaats. De
kinderen krijgen nog géén rapport mee naar huis. Het oudergesprek vindt plaatst aan de
hand van het gespreksformulier en op basis van de eerste observaties (m.u.v. groep 2A, deze
gesprekken worden later gepland, de ouders zijn hiervan al op de hoogte gebracht).
Op vrijdag 1 februari krijgen de kinderen van groep 1 en 2 voorafgaand aan de gesprekken in
de week van 4 februari hun eerste KIJK! rapport mee naar huis. Op deze manier kunt u het
rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het oudergesprek met de leerkracht van
uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de kinderen hun rapport ook aan anderen kunnen laten zien. I.v.m. de KIJK! cyclus lopen deze gesprekken niet gelijk met de oudergesprekken van de leerlingen van groep 3 t/m 8.
De laatste KIJK! rapportage krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 mee op vrijdag 21 juni, zodat u thuis de rapportage vooraf kunt inzien. Het oudergesprek over dit rapport vindt plaats
in de week van 24 juni en is facultatief. In mei 2019 ontvangt u hiervoor een uitnodiging. U
kunt zich aanmelden voor het oudergesprek of u wordt uitgenodigd door de leerkracht.
GROEP 3 T/M 8
De leerlingen van groep 3 t/m 8 krijgen vandaag, vrijdag 9 november, hun rapport mee naar
huis. Op deze manier kunt u het rapport thuis rustig bestuderen en daarna tijdens het rapportgesprek met de leerkracht van uw kind bespreken. De bedoeling is dat u het rapport
meeneemt voor het gesprek. Het rapport mag na het gesprek weer mee naar huis, zodat de
kinderen hun rapport ook aan anderen kunnen laten zien. Het rapport moet uiterlijk vrijdag
14 december getekend weer op school worden ingeleverd.
Bij het tweede rapport in april 2019 treft u als losse bijlage bij het rapport de CITO-scores
van uw kind aan.
In mei 2019 krijgt u een uitnodiging voor de facultatieve oudergesprekken. Deze gesprekken
vinden plaats in de week van 24 juni. Als u behoefte heeft aan een gesprek kunt u zich daarvoor aanmelden. Het kan ook zijn dat de leerkracht van uw kind(eren) u uitnodigt voor een
gesprek. Het eindrapport, met als losse bijlage de CITO-scores, gaat mee op woensdag 3 juli
2019.
Meer uitleg over de rapporten kunt u krijgen bij de leerkracht van uw kind(eren).
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Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Harry Voss, directeur
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