
 
 

Zoetermeer, 14 september 2018 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 
 

In de week van 24 september voeren we met alle ouders van groep 3 t/m 8 1 het zgn. 

Startgesprek. Dit is een gesprek om de stimulerende -, belemmerende factoren en de 

onderwijsbehoeften van uw kind in kaart te brengen. Hierin worden ook de eigen doelen 

en verwachtingen van uw kind meegenomen. In de groepen 6 t/m 8 is uw kind van harte 

welkom om bij dit Startgesprek aanwezig te zijn.  

De verwachtingen van de ouders t.a.v. de ontwikkeling van hun kind worden afgestemd 

met de groepsleerkracht(en), ook datgene dat wij aan ondersteuning van de ouders 

verwachten. Ieders eigen verantwoordelijkheid: kind, ouders en leerkracht.  

U kunt zich vanaf woensdag 19 september inschrijven voor deze gesprekken. Ouders 

met meerdere kinderen in groep 3 t/m 8 kunnen zich vanaf maandag 17 september 

inschrijven. 
 

Ter voorbereiding op deze gesprekken ontvangt u een A4-tje met een aantal vragen.  

Dit formulier wordt als afzonderlijke bijlage meegestuurd. We verzoeken u dit formulier 

voorafgaand aan het gesprek in te vullen en aan de leerkracht te overhandigen 2.  
 

De planning voor deze gesprekken is als volgt: 
 

1. ma 17 september Ouders met meerdere kinderen op school in groep 3 t/m 8 kunnen 
bij het lokaal van hun kinderen inschrijven. 
 

2.  wo 19 september Bij de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een inschrijflijst voor de 
oudergesprekken. U wordt verzocht hierop uiterlijk 20 september de 
naam van uw kind bij het door u gekozen tijdstip in te vullen. 
 

3.  wo 19 september U levert het invulformulier voor het gesprek (bij voorkeur via de 
mail) in bij de groepsleerkracht(en).  
We voeren met alle ouders/verzorgers een gesprek. 
 

4.  vrij 21 september Ouders die de inschrijflijst niet hebben ingevuld, worden door 
de leerkracht ingedeeld en ontvangen een uitnodiging. 
 

5. 24 t/m 28 september Na schooltijd worden de Startgesprekken gevoerd. 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Hans Koevoets 

                                                           
1 Bij de middelste en oudste kleuters zijn deze gesprekken gevoerd tijdens een oudergesprek in juni. Ouders 

van nieuwe kleuters worden na enkele weken door de groepsleerkracht uitgenodigd voor dit gesprek.  
 
2
 De leerkrachten ontvangen dit formulier bij voorkeur via de mail retour, zodat zij de belangrijkste gegevens 

gemakkelijk kunnen verwerken in de leerling administratie. Indien dit voor u niet mogelijk is, mag u het 
formulier ook gewoon invullen en bij de leerkracht inleveren. 


