
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoevelaken, 19 september 2019 
 
Betreft: kennismakingsavond middenbouwkinderen 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De leerkrachten van de middenbouw gaan de komende weken met alle kinderen uit hun 
stamgroep een startgesprek houden. In dit gesprek luisteren de leerkrachten naar het kind 
om meer te weten te komen over de achtergrond en begeleidingsbehoeften van het kind. 
Door het kind te vragen naar zijn persoon, zijn mogelijkheden en wensen, neem je het 
serieus en zetten we een volgende stap in onafhankelijk, zelfverantwoordelijk leren. Het kind 
is dus een heel belangrijke informatiebron voor de leerkracht. 
 
Ook u als ouder bent een belangrijke informatiebron voor de leerkracht. U kent uw kind van 
haver tot gort en kunt samen met de leerkracht de behoeften van uw kind benoemen. We 
nodigen u daarom graag uit voor een kennismakingsgesprek van vijftien minuten op  
dinsdag 24 september. Op de sticker vindt u het tijdstip waarop u verwacht wordt. 
 
Tijdens dit gesprek zal de leerkracht naar u luisteren om meer te weten te komen over de 
achtergrond en begeleidingsbehoeften van uw kind. Vragen die gesteld kunnen worden zijn: 

• Wat moet ik als leerkracht weten over uw kind om een goede leerkracht te kunnen zijn? 
• Wat vindt uw kind leuk om te doen? 
• Wat vindt uw kind moeilijk om te doen? 
• Speelt uw kind samen met andere kinderen? En met wie? 
• Welke hobby’s en interesses heeft uw kind? 
• Zijn er dingen die we moeten weten over de thuissituatie die de ontwikkeling van uw 

kind kunnen bevorderen of belemmeren? 
• Maakt u zich zorgen over uw kind? 
• Wat verwacht u van de school m.b.t. de begeleiding van uw kind? 

 
Vanzelfsprekend kunt u ook vragen stellen aan de leerkracht, maar op deze avond krijgt u 
geen uitleg over de leerontwikkeling, de methodieken die we gebruiken of de dagelijkse gang 
van zaken op school, daar is de Jenaplanavond op dinsdag 1 oktober a.s. voor bedoeld. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de middenbouw 
 


