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Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
Agenda/ activiteiten in september
Wijziging locatie jeugdvaccinaties DTP/BMR en HPV in Dalfsen
Verwachtingsgesprekken
Agenda/ activiteiten in september
Ma 23 en do 26 september verwachtingsgesprekken.
Wijziging locatie jeugdvaccinaties DTP/BMR en HPV in Dalfsen
Let op: GGD IJsselland meldt dat de locatie voor de jeugdvaccinaties DTP/BMR en HPV in september in Dalfsen is
gewijzigd! De nieuwe locatie is: Het Kleine Veer, Baarsmastraat 25 te Dalfsen.
Deze wijziging is nodig in verband met de verbouwing van De Trefkoele.
Het gaat om DTP/BMR-vaccinaties voor kinderen die geboren zijn in 2004 maar ook om kinderen uit het jaar 2003 die
de vaccinatie in 2012 gemist hebben. De HPV-vaccinatie is bestemd voor meisjes van 12 jaar. Als ouder/verzorger heeft
u reeds van het RIVM een oproep voor deze vaccinaties ontvangen of ontvangt u deze nog. De genoemde
jeugdvaccinaties DTP/BMR en HPV in Dalfsen vinden plaats op 10 september 2013. Kijk voor informatie ook op
www.ggdijsselland.nl/jeugdgezondheid.
Verwachtingsgesprekken
Tijdige en duidelijke communicatie naar ouders toe over het onderwijsleerproces vindt de school een belangrijk
aandachtspunt. De directeur vindt wel dat ouders zelf ook een rol en verantwoordelijkheid hebben voor het volgen van
het onderwijsleerproces van hun kind door tijdig de leerkracht te informeren als er vragen en/of opmerkingen zijn.
Tevens blijken wederzijdse verwachtingen tussen ouders en leerkrachten niet altijd helder.
Uit onderzoek blijkt dat ouders met hun verwachtingen en belangstelling voor wat hun kind meemaakt op school, de
ontwikkeling van hun kind positief kunnen beïnvloeden.
De school stelt zich pro-actief op en nodigt de ouders (en kinderen vanaf groep 6) op 23 of 26 september uit voor dit
zogenaamde verwachtingsgesprek. Doel van dit gesprek is om de verwachtingen van de kinderen, ouders en school ten
aanzien van de ontwikkeling van hun kind (eren) duidelijk te maken.
Het verwachtingsgesprek duurt 10 minuten. Vanaf maandag 16 september kunt u zich inschrijven voor dit gesprek.
Hoe? Op de deur van het lokaal van uw kind hangt een lijst waarop u zich kunt intekenen. We nodigen de kinderen van
groep 6 t/m 8 ook uit om bij dit verwachtingsgesprek aanwezig te zijn. Voor de groepen 6 t/m 8 geldt dat we dan ook
rond 20.00 uur klaar willen zijn met de gesprekken. De gesprekken in de bovenbouw beginnen dan ook eerder dan in
de groepen 1 t/m 5.
Het onderstaande formulier kan u helpen om het gesprek samen met uw kind voor te bereiden. Dit formulier gebruiken
ook de leerkrachten als leidraad voor het gesprek. Mede door de inbreng tijdens het gesprek van uw kind en van u zelf
hopen we tot een goede uitwisseling van informatie te komen . Eventuele afspraken die ontstaan vanuit het
verwachtingsgesprek worden door de leerkrachten schriftelijk en digitaal vastgelegd, zodat leerkrachten daar naar de
ouders en eventueel naar kinderen toe op terug kunnen komen.
We evalueren nadien of de verwachtingsgesprekken het gewenste resultaat hebben dat we als team voor ogen
hebben. Daarnaast vragen we in ieder geval ook de mening van de kinderen uit de groepen 6 t/m 8, van de
oudergeleding van de MR en van de stuurgroep ouderpanel.
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Voorbereidingsformulier voor ouders voor het verwachtingsgesprek
Naam kind:
Naam ouders:
Datum: 23 of 26 september 2013 (omcirkelen)
* items/vragen vanuit de leerkracht
* Positieve eigenschappen,
momenten die op school zijn
opgevallen volgens de leerkracht

Positieve eigenschappen van het
kind volgens de ouders

* Belangrijke punten uit de
groepsoverdracht

Tips van de ouders en/of van het
kind;
Wat heeft het kind nodig?

Wat verwachten het kind en de
ouders van de leerkrachten dit
schooljaar? Is dat ook haalbaar?

* Wat verwachten de
leerkrachten van de ouders en
het kind dit schooljaar? Is dat
ook haalbaar?
Afspraken en evt. datum
vervolgafspraak
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In ieder geval:
- open communicatie en een goede samenwerking met elkaar
-

