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Uitnodiging rapportgesprekken groep 1 t/m groep 7 - 11 t/m 15 februari 

Dinsdag 5 februari ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 7 hun eerste rapport. Aan het begin van het 
schooljaar heeft u met de leerkracht(en) een gesprek gevoerd over uw kind. De wederzijdse verwachtingen 
en de onderwijsbehoeften (stimulerende- en belemmerende factoren) van uw kind zijn besproken. 
Indien de voortgang niet geheel volgens verwachting verliep, bent u eind november uitgenodigd voor een 
voortgangsgesprek. We willen namelijk voorkomen dat het eerste rapport, voor u en uw kind, een 
onaangename verrassing wordt.  
  

Van 11 t/m 15 februari voeren we met de ouders/verzorgers van groep 1 t/m 7 de z.g. 10-
minutengesprekken naar aanleiding van het op dinsdag 5 februari uit te reiken rapport.  De gesprekken 
zullen na schooltijd en/of ’s avonds plaats vinden. Vanaf groep 6 stellen we het op prijs dat uw kind 
aanwezig is bij het gesprek. Onderstaand een schema, waarin u kunt zien wanneer de leerkracht(en) van 
uw kind hiervoor aanwezig is/zijn. 
  
   

groep leerkrachten ma  
11 febr 

di  
12 febr 

wo  
13 febr 

do 
14 febr 

vr 
15 febr 

1/2A Renate Velthuis / Ingrid Speckens   X X  

1/2B Willie van Breukelen X X  X  

1/2C Jolanda Oskam  X  X  

1/2D Nathalie Dalebout  X  X  

3A Lotte Huigsloot X X  X  

3B Tanya Westerhoff                        X X X   

4A Mandy Overgaag  X    

4B Ester Jonas / Susanne Plug X   X  

5A Chella Sebugwawo X X    

5B Maria v.d. Ende / Wouter Steinfort  X X X  

6A Cindy van Rijn X  X  X 

6B Jordy de Bruyn X X X X X 

7A Marga van der Zwet X X X X  

7B Femke Schultz X X X X X 
 

We verzoeken u om op school in te schrijven voor een gesprek op een tijd die u goed schikt.  
A. Voor ouders met meerdere kinderen zullen op maandag 4 en dinsdag 5 februari op het leerplein van 

unit 3 inschrijvingslijsten per groep klaar liggen. Op die lijsten kunt u zich inschrijven voor gesprekken 
over uw kinderen. Zorg ervoor dat u minimaal 10 minuten speling heeft tussen de opeenvolgende 
gesprekken.   

B. Ouders die één kind op school hebben in groep 1 t/m 7, kunnen zich vanaf woensdag 6 februari 
inschrijven op de lijsten die dan bij het lokaal van uw kind hangen. Ouders die zich niet inschrijven, zullen 
door de leerkracht worden ingedeeld.  

 

Indien u zich niet heeft ingeschreven voor een gesprek, ontvangt u vrijdag 8 februari van de 
groepsleerkracht een uitnodiging voor een gesprek. 
 

NB. De Cito-resultaten zullen worden uitgereikt tijdens het rapportgesprek. 
Helaas is het nog niet gelukt om de inschrijving digitaal te regelen. Achter de schermen zijn we hard aan het 
werk om dat te regelen. In de app is daarvoor inmiddels toegevoegd de button ‘Schoolgesprek’. 
 

Met vriendelijke groet, team Het Palet 


