11 december 2018

Beste ouder
Betreft: Individueel oudercontact
Op donderdag 19 december 2019 verwachten we u op het oudercontact van uw kleuter.
Op het individueel oudergesprek, dat tien minuten duurt, wordt besproken hoe uw kind
functioneert op school en in de klas. De kleuterleidsters focussen op de evolutie die uw kind
doormaakt in de kleuterschool. Het individueel oudercontact is een uitnodiging tot dialoog waarbij de
wederzijdse ervaringen over uw kind worden uitgewisseld. Zo werken we samen aan mogelijkheden
om de begeleiding op school of thuis te optimaliseren.
Bij deze uitnodiging ontvangt u een kijkwijzer (zie ommezijde). We nodigen de ouders en de leerkracht uit om dit
formuliertje vooraf in te vullen en terug te bezorgen voor het oudercontact. De vergelijking van de ervaringen kan
een interessante leidraad zijn voor dit gesprek.

Om dit contact vlot te laten verlopen, vragen we u op de bijgevoegde strook aan te duiden welk tijdstip
tussen 16.00 u. en 18.00 u. voor u het best past.
Gelieve dit strookje tegen ten laatste donderdag 12 december 2019 terug mee te geven naar school a.u.b.

De klastitularis zal u nadien, via het schriftje, het uur waarop u verwacht wordt meedelen.

Op donderdag 19 december 2019 zorgt het oudercomité na schooltijd voor een gezellige kerstsfeer op
de kleuterspeelplaats. U kunt er tegen een democratisch prijsje samen met uw kind (-eren) iets drinken
en de beste wafels van Vlaanderen eten.
We kijken alvast uit naar uw komst!
PRAKTISCH: Als u naar het oudercontact gaat, vragen we om uw kind eerst naar de opvang te brengen. Na het
oudercontact kunt u uw kind terug ophalen in de opvang om dan samen te genieten van de gezellige kerstsfeer. Om de
oudercontacten rustig te laten verlopen en om veiligheidsredenen vragen we met aandrang om kinderen die avond
niet alleen door de schoolgebouwen te laten lopen. Kinderen die toch zonder begeleiding rond lopen in de school,
worden naar de opvang gestuurd. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten
Juf X
Mevrouw Lindsey
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KIJKLIJST
Binnenkort oudercontact? Vul dan even deze vragen in over uw kind.
Bezorg deze lijst terug aan de kleuterjuf tegen donderdag 12 december 2019.
Dit is stof voor een boeiend gesprek met de juf van uw kleuter!

Deze vier woorden passen bij _________________________________ (Graag de naam van uw kind invullen.)
O
O
O

rustig
zelfstandig
hevig

O
O
O

vrolijk
verlegen
agressief

O
O
O

jaloers
geduldig
bezorgd

O
O
O

nieuwsgierig
niet geïnteresseerd
koppig

Zo zie ik ______________________________ (Graag de naam van uw kind invullen.)
JA

NEEN

SOMS

Heeft plezier in het leven.
Ik zeker van zichzelf.
Is snel bang.
Toont hoe hij/zij zich voelt.
Gaat met plezier naar school.
Speelt met andere kinderen.
Heeft vaak ruzie.
Helpt andere kinderen.
Komt goed op voor zichzelf.
Werkt of speelt geconcentreerd.
Is vlug ontmoedigd als iets niet lukt.
Vraagt hulp als het nodig is.
Kan zelf een tijdje met iets bezig zijn.
Verveelt zich vlug.
Maakt af waar hij/zij aan begonnen is.
Speelt graag de baas.
Vertelt graag.
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ANTWOORDSTROOKJE OUDERCONTACT DONDERDAG 19 DECEMBER 2019
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen.
Graag het ingevulde strookje terug meegeven naar school tegen donderdag 12 december 2019.
Alvast bedankt!

De ouder(s) van ………………………………………………………………………… uit klas ………………

O wil(len) op donderdag 19 december 2019 graag ontvangen worden in de klas.
O kan/kunnen helaas onmogelijk op het oudercontact aanwezig zijn. Kunnen zich wel vrijmaken
voor een gesprek met de leerkracht na een afspraak in het heen- en weerschriftje.

Gelieve hieronder het uur van uw voorkeur aan te stippen. Meerdere perioden aanduiden is ook mogelijk!
O tussen 16.00 uur en 17.00 uur
O tussen 17.00 uur en 18.00 uur

Onze andere kinderen in de kleuterschool zijn:
•

Naam: …………………………………………………………………

klas: ……………

•

Naam: …………………………………………………………………

klas: ……………

•

Naam: …………………………………………………………………

klas: ……………

Handtekening:

Datum:

………………………………………………………..

…………………………..
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