GEREEDSCHAPSKIST
voor beter samenwerken met ouders

Voorbeeld informatiekaart vo-school
2016 – 2017

Dit voorbeeld hoort bij de ‘Gereedschapskist beter samenwerken met ouders’ van
lectoraat Ouders in Rotterdam Zuid, Hogeschool Rotterdam. U kunt deze informatiekaart op maat maken voor uw eigen school.

In het belang van uw kind, werken wij vanuit school graag goed met ouders samen.
Daarom informeren wij u via deze weg over de belangrijkste contactmomenten van dit
schooljaar.
Contact met de mentor:
Klas:
2A
mentor:
dhr. Obur
e-mail:
m.obur@schoolxxx.nl
Telefoon:
(010) 444 44 44

Ziek melden
Het is van belang dat uw kind zoveel mogelijk aanwezig is op school. Bij ziekte vragen we
u dit voor 8.30 uur telefonisch aan school te melden (010 - 444 4444). Op de dag dat uw
kind weer naar school gaat geeft u uw kind een verzuimbriefje met uw handtekening
mee. De conciërge neemt contact met u op als uw kind niet op school verschijnt zonder
bericht van u.
Gesprekken
Wij nodigen u en uw kind drie keer op school uit voor een gesprek. Eerst voor een
gesprek om nader kennis te maken en vervolgens twee maal om de voortgang van uw
kind te bespreken. U ontvangt dan ook het rapport. De mentor maakt een afspraak met
u over het moment dat het gesprek plaats vindt.
kennismakingsgesprek 		
voor eind september
voortgangsgesprek		
in de week van 21 november
voortgangsgesprek		
in de week van 20 maart
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Als u vragen hebt kunt u altijd per mail contact opnemen met de mentor of via bovenstaand telefoonnummer vragen of hij u terug belt. De mentor vraagt uw kind naar uw
telefoonnummer en e-mailadres, zodat hij u ook altijd kan bereiken als hij u iets wil
vragen of vertellen over uw kind.

Profielkeuzemarkt
7 februari van 19.30 tot 21 uur
Uw kind maakt dit jaar de keuze voor het profiel dat hij vanaf jaar 3 zal volgen.
Op de profielkeuzemarkt krijgt u alle informatie die u nodig hebt om uw kind hierin te
begeleiden.
Jaarafsluiting
6 juli van 19.30 tot 21.00 uur
De leerlingen verzorgen aan het eind van het jaar een afsluitingsavond. Het is fijn als er
voor iedere leerling een ouder aanwezig is. U ontvangt deze avond ook het laatste rapport van uw kind.
Thema-avonden
Wij bieden twee thema-avonden aan over onderwerpen die van belang zijn voor de
opvoeding en schoolloopbaan van uw kind. We hopen u hier te ontmoeten. De thema’s
voor dit jaar zijn:
8 november
van 19.30 tot 21 uur Wat kunt u thuis doen om uw kind te
					helpen met school?
9 februari
van 19.30 tot 21 uur In gesprek over het opvoeden van pubers
Oudercontactpersoon
De oudercontactpersonen van de school zijn mevrouw Fouradi en mevrouw de Bruin. Zij
verzorgen de thema-avonden en bieden extra ondersteuning bij vragen over opvoeding
en onderwijs in Nederland. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (010) 444 44 44

hr.nl/gereedschapskist

Kenniscentrum
Talentontwikkeling
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Magister
U kunt de cijfers, de absentie en het huiswerk van uw kind altijd op internet zien via
Magister (www.magister....). Wij sturen u de inlogcode in september toe per post. Als u
vragen hebt over het gebruik van Magister, kunt u die aan de mentor of aan de oudercontactpersoon stellen.

