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Oudergesprekkencyclus kleuterklassen en  klas 1 t/m 6. 
 
november Kleuterklassen: oudergesprekken voor 

alle kinderen. 
 
Klas 1 t/m 6: incidentele 
oudergesprekken voor kinderen cluster 
3, eigen leerlijn en individuele 
handelingsplannen. 

februari Klas 6: VO adviesgesprekken en Cito, 
periode onderwijs, vaklessen en 
tussenrapportage 

maart Kleuterklassen: oudergesprekken voor 
alle kinderen. 
 
Klas 1 t/m 5: oudergesprekken alle 
kinderen n.a.v. Cito, periode onderwijs, 
vaklessen en tussenrapportage.  
Klas 5: gecombineerd met voorlopig VO 
adviesgesprek.  

mei Klas 6: incidentele oudergesprekken 
over heroverweging VO advies klas 6, 
voor kinderen die een hoger VO advies 
hebben behaald in de IEP eindtoets, 
dan is geadviseerd in februari .  

Juni/juli Kleuterklassen: incidentele 
oudergesprekken over definitief advies 
leerrijpe oudste kleuters. 
 
Klas 1 t/m 5: oudergesprekken alle 
kinderen n.a.v. Cito en periode 
onderwijs, vaklessen en toetsen van de 
getuigschriften.  
Klas 5: gecombineerd met voorlopig VO 
adviesgesprek.  
Klas 6:  geen oudergesprekken.  
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Onderwerpen gesprekkencyclus klas 1 t/m 5 

 
 
Gesprekken ronde 1, November: 
 
* Bespreken pedagogisch welbevinden in de klas/thuis 
 - Loopt de pedagogische ontwikkeling van het kind zoals verwacht? 
  Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingsfase? En tot de groep? 
 - Antroposofisch beeld; Hoe loopt de ontwikkelingsfase per leerjaar per kind  
  en de vertaalslag naar het didactisch handelen. 
 
* Doorgaande lijn rekenen/taal/begrijpend lezen bespreken 
 - Methode gebonden toetsen (Wizwijs, Staal, Nieuwsbegrip) 
 - Loopt de didactische ontwikkeling van het kind zoals verwacht?   
    Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingsfase? 
 
* Bespreken komende periode tot maart. Wat te verwachten? 
 
Gesprekken ronde 2, Maart: 
 
* Bespreken pedagogisch welbevinden in de klas/thuis 

- Loopt de pedagogische ontwikkeling van het kind zoals verwacht? 
  Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingsfase? En tot de groep? 
- Antroposofisch beeld; Hoe loopt de ontwikkelingsfase per leerjaar per kind  
  en de vertaalslag naar het didactisch handelen. 

 
* Bespreken didactische vorderingen 
 - Methode gebonden toetsen (Wizwijs, Staal, Nieuwsbegrip) 

- Getuigschriften 
- Cito gegevens afname moment januari 
- Loopt de didactische ontwikkeling van het kind zoals verwacht?    
  Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingsfase? 

 
** Klas 5: VA (= Voorlopig Advies) Bespreken met ouders. 
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Gesprekken ronde 3, Juni: 
  
* Bespreken pedagogisch welbevinden in de klas/thuis 
 - Loopt de pedagogische ontwikkeling van het kind zoals verwacht? 
  Hoe verhoudt zich dit tot de ontwikkelingsfase? En tot de groep? 
 - Antroposofisch beeld; Hoe loopt de ontwikkelingsfase per leerjaar per kind  
  en de vertaalslag naar het didactisch handelen. 
 
* Bespreken didactische vorderingen 
 - Methode gebonden toetsen (Wizwijs, Staal, Nieuwsbegrip) 

- Getuigschriften 
- Cito gegevens afname moment juni 
- Volgend schooljaar? Afspraken, doelen, etc. 

 
** Klas 5: VA (Voorlopig Advies) Eventueel aanpassing VA bespreken met 
ouders. 
 
 

 

 

 


