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Voor actueel nieuws en foto’s verwijs ik u graag naar onze schoolwebsite www.cyriacus.nl
Deze nieuwsflits bevat de volgende onderwerpen:
- Agenda/ activiteiten in september (zie ook schoolkalender)
- verwachtingsgesprekken
Agenda/ activiteiten in augustus en september (zie ook schoolkalender)
Do 4 september informatieavond groep 1 / 2 en 8. In beide groepen begint de avond om 20.00 uur en
eindigt om 21.00 uur.
Di 16 september zijn alle kinderen de gehele dag vrij i.v.m. een teamnascholing.
Wo 17 september inloopmoment voor ouders om 12.10 uur
Vrij 19 september inloopmoment voor ouders om 11.40 uur
Ma 22 september verwachtingsgesprekken groep 2 t/m 8
Do 25 september verwachtingsgesprekken groep 2 t/m 8
Verwachtingsgesprekken
Op maandag 22 en donderdag 25 september vinden de verwachtingsgesprekken plaats op school. U kunt
zich hiervoor binnenkort digitaal intekenen. Als het zover is krijgt u hierover bericht van de directeur of van
Mark Toonen de ontwikkelaar van ons digitale intekensysteem.
Net als vorig schooljaar worden de kinderen van groep 6, 7 en 8 uitgenodigd om samen met hun ouders mee
te komen naar dit gesprek.
Op de volgende pagina treft u het voorbereidingsformulier aan voor het verwachtingsgesprek. Dit formulier
ontvangt u ook nog via uw kind.
De met een * aangemerkte vragen zijn bedoeld voor de ouders en kinderen ter voorbereiding op het
gesprek. Leerkrachten voelen en merken dat het gesprek beter verloopt en dat het gesprek meer inhoud
krijgt als de vragen van te voren thuis zijn doorgesproken. We adviseren dan ook om de vragen met uw kind
voorafgaand aan het gesprek te bespreken.
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Verwachtingsgesprek
Naam kind:
Datum: 22 of 25 september 2014 (omcirkelen)
*Wat zijn positieve
eigenschappen / sterke
punten / talenten van het
kind volgens de ouders en
volgens het kind?
Hoe kunnen de talenten in de
schoolse situatie nog beter tot
zijn recht komen?
*Wat zorgt volgens de ouders
en volgens het kind voor
betrokkenheid van het kind,
voor positieve emoties, voor
welbevinden, voor plezier?
Wat zijn positieve
eigenschappen / sterke
punten / talenten, die op
school zijn opgevallen volgens
de leerkracht?
Belangrijke punten uit de
groepsoverdracht

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

*Wat verwachten de ouders
en het kind van de leerkracht
dit schooljaar?
Wat verwacht de leerkracht
van de ouders en het kind dit
schooljaar?
Afspraken en evt. datum
vervolgafspraak

*Vragen ter voorbereiding op het gesprek voor ouders en kinderen.
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