Beste ouders,
Wij zijn heel blij met jullie betrokkenheid bij
school. Graag willen we ook in overleg blijven
over de ontwikkeling van jullie kind(eren).
Tip: hang dit overzicht op uw prikbord!
Vriendelijke groeten namens het
onderwijsteam van GB Benjamin
Kort overleg:
Voor een ziekmelding, praktische vragen of overleg
kunt u altijd even kort met de leerkracht praten bij
school, via de telefoon
(045-5216561) of e-mail
voornaamvandeleerkracht@gbbenjamin.nl:
bijv. gerte@gbbenjamin.nl)
Heeft u behoefte aan een gesprek met de leerkracht? Maak dan van te voren even een
afspraak. Voor vragen of opmerkingen kunt u ook
terecht bij onze directeur Gerte Offeringa.
Startgesprekken:
Een startgesprek is een fijn moment voor een eerste overleg over de kenmerken van uw kind. Vanaf
groep 4 zijn de kinderen bij dit gesprek aanwezig.

Is de leerkracht helemaal nieuw voor u en uw kind?
Dan is er altijd een startgesprek.
Kent u elkaar al? Dan mag u of de leerkracht zelf
aangeven of dit gewenst is.

Inschrijven gaat via de leerkracht. U ontvangt hierover bericht. De gesprekken vinden plaats in de periode tot aan de herfstvakantie. Ook bij nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar instromen zal
er een startgesprek gepland worden.

Schooljaar 2021-2022
Informatie:
Alle praktische informatie over school is te lezen
op onze website: www.gbbenjamin.nl.
Op de website staat een overzicht van vakantie en
studiedagen. Ook is hier de schoolgids te lezen.
Wilt u graag een papieren versie? Vraag dit gerust
aan de groepsleerkracht of de directeur.
In de derde schoolweek ontvangt u via de digitale
weg informatie over de klas van uw kind. Dit ter
vervanging van de informatieavond.
Ongeveer 1x per maand komt er een infoblad uit.
Daarin staat informatie over de klassen, huiswerk
en andere schoolzaken. U krijgt een e-mail als er
weer een nieuw infoblad beschikbaar is op de
website.
Daarnaast maken we gebruik van Klasbord: een
digitale omgeving waarin de leerkracht foto’s en
informatie over de klassen deelt met u.
Oudergesprekken:
3x per jaar zijn er oudergesprekken.
U krijgt voor deze oudergesprekken
een uitnodiging. Ieder gesprek duurt
15 minuten. Daarin wordt de sociale
ontwikkeling van uw kind besproken,
de onderwijsresultaten die behaald
zijn en is er ruimte voor het stellen
van vragen en overleg.

Planning oudergesprekken:

23 en 25 november 2021
15 en 17 maart 2022
12 en 14 juli 2022
Planning studiedagen:

Donderdag 4 november 2021
Maandag 7 maart 2022
Dinsdag 7 juni 2022

De kinderen zijn deze dagen vrij.
Rapporten:
2x per jaar krijgen de kinderen op
onze school hun rapport.

25 maart 2022
22 juli 2022

