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OUDERS 

 
Rapporten en 10-minutengesprekken groepen 1 t/m 7 
(Bijna) Alle kinderen van groep 1 t/m 7 ontvangen op donderdag 1 maart hun eerste 
rapport. Op maandag 5 maart en donderdag 8 maart zijn de 10-
minutengesprekken van dit schooljaar.  
Wat kunt u tijdens dit 10-minutengesprek verwachten? De leerkracht zal beginnen 
met te vragen hoe het 
met uw zoon/dochter op dit moment gaat. Daarna zal de leerkracht vertellen hoe het 
op dit moment in de groep gaat. Als uw zoon/dochter een aangepast programma of 
een aangepast niveau heeft, dan staat dit op het rapport vermeld.  
De leerkracht kan op één of meer van onderstaande onderwerpen accent leggen: 

werkhouding 
sociaal-emotionele vaardigheden 
speel- werkhouding (groep 1 en 2) 
taal- leesvoorwaarden (groep 1 en 2) 
rekenvoorwaarden (groep 1 en 2) 
motoriek 
taalvaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling) 

lezen 
schrijfvaardigheden 
rekenvaardigheden 
wereldoriëntatie 
bewegingsonderwijs 
expressievakken 
Engels (groep 7 en 8) 

De leerlingontwikkelingvolgsysteem gegevens (LOVS) kunnen tijdens dit gesprek aan bod komen.  
 
Als de leerkracht afspraken met u maakt, dan worden deze afspraken in Parnassys (administratiesysteem) 
genoteerd. 
 
Rapport in groep 1 
De leerkracht heeft over een bepaalde periode informatie nodig om een rapport van een 
kind in te kunnen vullen. We hebben op schoolniveau de volgende afspraken gemaakt: 

- In februari krijgen alle kinderen van groep 1 die voor de herfstvakantie zijn 
ingestroomd een rapport, kinderen die na de herfstvakantie zijn ingestroomd 
ontvangen geen rapport. Ouders hebben wel een 10-minutengesprek. 

- In juni ontvangen alle leerlingen uit groep 1 die voor de kerstvakantie zijn 
ingestroomd een rapport. Kinderen die na de kerstvakantie zijn ingestroomd 
ontvangen geen rapport. Ouders hebben wel een 10-minutengesprek. 

 
Afrondende gesprekken groep 8  
De ouders van groep 8 zijn apart geïnformeerd over deze afrondende gesprekken.  
 

Inschrijven 10-minutengesprekken vanaf woensdag 28 februari  
U ontvangt via digiDuif een bericht wanneer inschrijven mogelijk is. Vervolgens kunt u via de 
site van digiDuif inloggen met uw eigen gegevens en aangeven wanneer u naar school wilt 
komen voor een 10-minuten-gesprek.  Op onze website staat een link naar digiDuif.   
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Kanjertraining 
Op maandag 19 februari en dinsdag 20 februari hebben wij studiedagen gehad. Het team heeft scholing 
gekregen in de principes van Kanjertraining. In samenwerking met De Kanjertraining organiseren wij op 
maandag 26 februari een ouderavond. De komende jaren zullen wij ons hierin verder bekwamen. Als 
fundament voor de Kanjertraining wordt er uitgegaan van de volgende regels: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kanjertraining heeft een positieve invloed op conflicten en pestgedrag. De kanjerlessen gaan uit van de 
positieve eigenheid  van het kind, dat het verlangen heeft om het goed te doen. Kortom; een sociaal-
emotionele ontwikkelingsmethode/training die heel waardevol is voor de individuele kinderen, de 
groepsvorming en het pedagogisch klimaat. Komende tijd gaan wij starten met de 
eerste oefeningen met de kinderen. U zult daar wellicht via uw kind wel wat van horen.  
Wij willen graag een gecertificeerde “ Kanjerschool “ worden. De kanjertraining neemt 
kinderen en hun opvattingen zeer serieus en wij willen u als ouders daar 
nadrukkelijk bij betrekken. Wij verwachten dan ook van ieder kind een ouder(s) 
op de ouderavond. Mocht u niet kunnen, dan kunt u zich afmelden via de 
reactiebutton van deze nieuwsbrief.  Het is erg belangrijk dat u als ouder geïnformeerd bent over de 
werkwijze van de school en hoe u daar thuis mee om kunt gaan en dat u op de hoogte bent van de grenzen 
die we hanteren op school.  
 
Maandag 26 februari  
19.15 – 19.30 uur inloop koffie/thee staan klaar 
19.30 -  ± 21.00 uur Start en afronding, Marijn van Vloten (Kanjertraining) is nog aanwezig voor evt. 

vragen. 
21.30 uur  einde avond 
 

AGENDA 

 
Ma 
Woe 

26-02 
28-02 

: 
: 

Ouderavond voor alle ouders over Kanjertraining 
Inschrijven voor 10-minuten gesprekken ( u krijgt een bericht via Digiduif) 

Do 01-03 : 1
e
 Rapport 

  : Nieuwsbrief 12 
Ma 05-03 : 10-minutengesprekken 
Do 08-03 : 10-minutengesprekken 
Do 15-03 : Nieuwsbrief 13 
Wo 21-03 : Personeelsdag SPO de Liemers, alle kinderen vrij 
 
Mede namens het team, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jeroen Folkers, unitleider 
Marjolein Wenting, directeur 
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