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Cursusjaar 2018-2019

Inleiding
Geachte ouder(s)/verzorgers,
In de achterliggende jaren is er op onze school veel nagedacht over
een goede samenwerking tussen school en ouders. We merken dat
veel ouders zich willen inzetten voor de school op allerlei gebieden.
Fijn! Dit gaven veel ouders ook aan bij de afgenomen scan ouderbetrokkenheid, die in november 2017 is afgenomen.
Graag zouden we ook inhoudelijk als het gaat om het vormen van kinderen meer/beter willen samenwerken met u als (ouder(s). We vinden het belangrijk om zo op verschillende vlakken het beste uit onze
kinderen te halen. Om dit doel te bereiken hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd in ons ouderbeleid. Deze gaan vanaf komend
schooljaar in. Natuurlijk is het de bedoeling om aan het einde van
schooljaar 2018-2019 te evalueren. We zijn heel benieuwd hoe u als
ouders en wij als leerkrachten dit ervaren.
Hartelijke groet,
Team Johannes Calvijnschool

Rapporten

Vanaf komend schooljaar ontvangt uw kind twee keer een rapport. Het eerste rapport in februari en het tweede rapport in juni. Natuurlijk bent u tussentijds benieuwd hoe het gaat met de schoolprestaties van uw kind. Daarom zullen alle cijfers zichtbaar worden in het ouderportaal van Parnassys.
Tot nu kon u alleen de LOVS toets gegevens en hulplannen bekijken, maar
vanaf dan ook alle cijfers van methodetoetsen. Wel vragen we uw begrip
voor voor het feit dat leerkrachten de gegevens niet op de dag van afname
al online zullen zetten. Voor correctie en beoordeling is vaak meer tijd nodig. Ook kan het zijn dat toetscijfers later worden aangepast (uitzondering)
als er in een jaargroep wordt besloten dat de normering beter kan. We rekenen hierin op uw begrip.

Contactavonden
November

Er is één contactavond. Deze is facultatief; als ouder wordt u hier niet automatisch voor ingepland. Het kan zijn dat u door een intern begeleider of
door een leerkracht wel wordt uitgenodigd om te komen als er zorg is rondom prestaties of welbevinden.

Februari

Startgesprekkken

We zullen aan het begin van het schooljaar (derde schoolweek) op twee
avonden startgesprekken voeren. Op deze avonden worden alle ouders verwacht voor een gesprek van 10 minuten. We vinden het vooral belangrijk
om te horen wat u graag met ons wilt delen over uw kind. Natuurlijk hebben leerkrachten nog geen zicht op resultaten zo vroeg in het schooljaar.
Deze gesprekken zijn vooral gericht op het bevorderen van welbevinden van
kinderen en het (eerste) contact leggen tussen ouders en leerkracht(en).
Voorafgaand aan het gesprek ontvangt u een formulier dat als leidraad
dient voor het gesprek. Dit formulier kunt u digitaal invullen en mailen naar
de betreffende leerkracht(en).

Ouderbezoeken

Er zullen in het komende schooljaar geen ouderbezoeken meer plaatsvinden. Natuurlijk vinden we het wel belangrijk om in lief (zoals een geboorte)
en bij leed (langdurige ziekte of rouw in het gezin) op bezoek te komen.

Praktische invulling ouderbeleid

Er zijn twee contactavonden waarvoor alle ouders worden uitgenodigd en
verwacht. Bij deze contactavond zijn de gegevens van de LOVS toetsen ook
bekend.

Juni

Er is één contactavond. Deze is facultatief; als ouder wordt u hier niet automatisch voor ingepland. Deze avond is vooral bedoeld als u specifieke vragen heeft over uw kind.

Welkom

Op de eerste schooldag bent u van harte welkom om even te komen kijken in de klas van uw kind en om de leerkracht de hand te schudden. Om
12.30uur zijn alle leerkrachten bij hun lokaal aanwezig. Om 12.45uur wil de
leerkracht dan beginnen met de les.
Er zal geen inloopavond plaatsvinden dit schooljaar.

			

Schooljaar 2018-2019

Kindgesprekken

Zoals we in de afgelopen jaren gesprekken met kinderen hebben gevoerd,
willen we dit ook komend schooljaar weer gaan doen. De eerste ronde vindt
plaats in het najaar. Als er echt bijzonderheden uit het gesprek komen,
neemt de leerkracht contact met u op. In het voorjaar van 2019 zal met de
kinderen waarbij er bijzonderheden waren, nogmaals een gesprek worden
gevoerd.

Oudermorgen

In plaats van de gebruikelijke oudermorgens voor de groepen 1 t/m 3, zullen we gaan starten met één oudermorgen voor alle groepen. Tijdens deze
oudermorgen kunt aan twee groepen een bezoek brengen. Tussentijds en
na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken. U ontvangt t.z.t. hierover
meer informatie.

Parro

Op het moment van dit schrijven is het gebruik van Parro nog niet geëvalueerd. Als we de resultaten van de evaluatie onder de ouders en leerkrachten binnen hebben, zal het MT een keuze maken. In het nieuwe schooljaar
hopen we u door een bericht in de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van
de bevindingen met Parro.

Infobrief

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een papieren versie van de infobrief met informatie over het leerjaar waarin uw kind zit.
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