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Het voeren van gesprekken met u als ouders/verzorgers van uw kinderen zien wij als
essentieel onderdeel in het afstemmen van de begeleiding op uw kind.
Voor het voeren van deze gesprekken hebben wij een vaste cyclus.
Geplande reguliere gesprekken.
Intakegesprek
Wanneer uw kind start op de Montessorischool is er een intakegesprek van 30
minuten met de leidster waarbij uw kind in de groep komt. Hiervoor vult u ook het
intakeformulier in.
De leidster zal u vertellen over de praktische dingen die u en uw kind tegen zullen
komen in de onderbouw. U vertelt over de ontwikkeling van uw kind tot de start van
de basisschool.
Zeswekengesprek
Zes weken na het beginnen in de groep volgt een zeswekengesprek van een
kwartier. Hierin wordt met de leidster teruggeblikt op de eerste zes weken in de klas.
Tienminutengesprek
Na deze twee gesprekken zult u tot en met groep 7 twee keer per jaar een
tienminutengesprek voeren met de leerkracht. Dit is in november en april of mei.
In deze gesprekken bespreekt de leidster met u de voortgang van uw kind met
betrekking tot de sociaal emotionele ontwikkeling en de leerontwikkeling.
Het verslagboekje ontvangt u voorafgaand aan het gesprek.
Kennismakingsgesprek groep 3
Bij de aanvang van groep 3 heeft u een kennismakingsgesprek met de leidster van
uw kind in de middenbouw. U kunt hierin de leerkracht informeren over de
ontwikkeling van uw kind in de afgelopen jaren.
Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
In groep 8 voert u met uw kind twee keer een gesprek van 15 minuten met de
leidster.
In september voert u het voorlopig adviesgesprek. Hierin hoort u het voorlopig advies
en kunnen u en uw kind aangeven wat jullie wens is ten aanzien van het voortgezet
onderwijs. Verbeterpunten voor uw kind ten aanzien van werkhouding en/of op het
gebied van de leervakken in het aankomend schooljaar worden duidelijk.
In februari volgt het definitieve adviesgesprek met u en uw kind met de leidster.
Hierin wordt het definitieve advies door de leidster geven waarna uw kind zich in kan
schrijven voor de gewenste middelbare school.
Beide gesprekken komen op het adviesformulier VO te staan.

Zij-instroom
Wanneer uw kind later dan groep 1 bij ons op school instroomt voert u na zes weken
een gesprek met de leidster. Hierin worden de eerste zes weken op school
geëvalueerd.
Zorggesprekken
Lichte ondersteuning
Wanneer u als ouder en/of de leidster zorg signaleert bij uw kind wordt er een extra
gesprek gepland. Wanneer nodig sluit de intern begeleider bij dit gesprek aan.
De afspraken die uit dit gesprek komen worden na zes tot acht weken geëvalueerd
in een vervolggesprek.
De gesprekken duren maximaal een half uur.
Het voeren van extra gesprekken is van tijdelijke duur. Wanneer de zorg voldoende
op gang is gaan we weer over tot de reguliere gesprekscyclus.
Tijdens de zorggesprekken maakt de leerkracht een verslag dat u na afloop mee
krijgt.
Extra ondersteuning
Wanneer er meer nodig is dan deze extra gesprekken kan een kind ingebracht
worden in het ondersteuningsteamoverleg. U zult hiervoor uitgenodigd worden en
bent 20 minuten aanwezig bij dit gesprek met de leidster van uw kind, de directeur,
intern begeleider en extern de consulent van het samenwerkingsverband en de
schoolpsycholoog. Eventuele andere externen worden uitgenodigd wanneer
wenselijk.
Voorafgaand aan de bijeenkomst van het ondersteuningsteam zal school het TOPdossier invullen en u inzage geven. U kunt als ouder hier uw vraag aan het
ondersteuningsteam aangeven.

