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 Agenda 

25 september Studie ochtend en startgesprekken 

16 oktober Studieochtend 

21 t/m 28 oktober Herfstvakantie (let op dus ook nog de maandag!) 

27 november Studieochtend 

Informatieavond  

Afgelopen dinsdag was de informatieavond voor alle groepen.  
We constateerden dat de opkomst erg laag was. Dat was jammer want er was 
door de leerkrachten veel voorbereid en er was een gezellig moment ingepland 
om ouders de gelegenheid te geven elkaar als ouders van de klas te ontmoeten.  
 
Vorig jaar is op verzoek van ouders de informatieavond weer ingesteld. Het mo-
ment van informatie geven over de specifieke groepen was het jaar daarvoor ge-
mist. We hebben daarom besloten de informatieavond weer in te stellen en de 
opkomst vorig jaar was heel groot.  
Dit jaar niet. We zullen evalueren wat daarvan de reden geweest zou kunnen zijn. Mocht u input heb-
ben dan horen we dat natuurlijk graag. (ireen.vanderstoep@kws-baarn.nl) 
 

Startgesprekken   

Op woensdag 25 september zijn er weer startgesprekken. Bij het startgesprek spreken de leerkrachten 
van ieder kind de ouder(s) / verzorger(s). In de vorige nieuwsbrief heeft u meer over de achtergrond 
van het startgesprek kunnen lezen. De leerkrachten delen een praatpapier met u. Wilt u deze invullen 
en meenemen naar het gesprek?  
 
Vanaf komende week kunt u zich weer inschrijven voor de gesprekken. Maandag en dinsdagoch-
tend kunnen de ouders met twee of meer leerlingen zich inschrijven. Vanaf dinsdagmiddag kunnen 
ook ouders met één kind zich inschrijven. 
 
Nieuw dit jaar is dat een aantal groepen ook 's morgens mogelijkheid hebben om ook 's morgens het 
startgesprek te voeren. Dat gaat om de groepen 3B, 4,5, 6 en 8.   
 
Momenteel wordt in groep 4 de oudercommunicatieapp Parro uitgeprobeerd. Mocht dit naar tevre-
denheid werken zullen wij in de toekomst het inschrijven van de oudergesprekken via deze app gaan 
doen, dan hoeft u niet meer in te schrijven via de lijsten op het plein. 
U kunt zich opgeven in de week vanaf 16 september. In de volgende nieuwsbrief informeren wij u hier 
verder over.  
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Waarom een startgesprek?  
   

Het schooljaar beginnen met een startgesprek  

Om jou als ouder te betrekken bij de school van je kind kan de school ervoor kiezen om het jaar 
te beginnen met een startgesprek . Het doel van dit gesprek is het creëren van contact, verbon-
denheid en vertrouwen tussen school en ouders.  Dit is veel waardevoller dan de 10-minutenge-
sprekken of rapportgesprekken waarbij er snel over de resultaten wordt gesproken en je het ge-
voel hebt dat je binnen 5 minuten alweer buiten staat en later bedenk t wat je allemaal nog had 
willen zeggen of vragen. 

Daarom is het ook belangrijk dat jij als ouder het gesprek 
voorbereidt. Schrijf van tevoren op: 
Wat je wilt bereiken tijdens het gesprek,  

Wat voor doel je wilt stellen,  

Wat jouw kind nodig heeft om dat (gezamenlijke) doel te 
bereiken, 

Welke hulp jij denkt nodig te hebben van de leerkracht of 
misschien wel van een externe instantie.  

Vaak wordt er voor aanvang van het startgesprek gevraagd 
of jij als ouder het eerste deel wil invullen als voorberei-
ding. Hierbij wordt er bijvoorbeeld gevraagd  te vertellen 
wat de leuke en sterke punten zijn van jo uw kind, wat jouw 
kind nog moeilijk vindt en of jij nog tips hebt voor de juf of 
meester wat betreft de aanpak van jouw kind op school.  

 

Veel plezier met de startgesprekken! 
 

Oudercommissie  

Afgelopen schooljaar hebben een aantal ouders (na vele jaren) afscheid genomen van de OC. Ondanks 
dat we voor de vakantie een aantal nieuwe aanmeldingen hebben gekregen voor de oudercommissie, 
kunnen we nog wel wat hulp gebruiken! 
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De oudercommissie is een kleine groep enthousiaste ouders die ondersteunt bij de organisatie van 
schoolactiviteiten van uw kinderen. Deze activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage. 
Het doel van de commissie is bijdragen aan een prettig, veilig en inspirerend schoolklimaat. 

De oudercommissie werkt nauw samen met de leerkrachten, klassenouders en andere ouders die wil-
len helpen bij de organisatie van een activiteit. 
 
Wilt u zich aanmelden of meer weten over de inhoud hiervan? Dan kunt u juf Lesanka aanschieten of 
mailen naar lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van de Koningin Wilhelmina School. 

mailto:info@kws-baarn.nl?subject=Reactie op nieuwsbrief
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen?0
mailto:lesanka.vanbeek@kws-baarn.nl

