Contact ouders en school
Eerste contact met ouders
Ouders hebben eerst een oriënterend gesprek met de directeur. Als ouders via de
Commissie van Toelating een beschikking hebben gekregen voor het speciaal basisonderwijs,
volgt er met de schoolmaatschappelijk werker een uitgebreid kennismakingsgesprek.
Gesprekken met ouders/huisbezoek.
Groep 1 en 2, de leerkracht komt bij de ouders thuis langs voor een bezoek aan het kind. Het
is voor de leerkracht zinvol om kennis te nemen van de leefomgeving van een kind.
Dit bezoek biedt daarna op school vaak veel aanknopingspunten voor een goede
begeleiding.
Groep 3 t/m 5, gesprek met ouders in de derde en vierde week van het nieuwe schooljaar.
Er wordt gekeken naar de ontwikkeling op leergebied en ook hoe het sociaal-emotioneel
met het kind gaat en andere zaken die de aandacht verdienen. De groepsleerkracht komt bij
de leerlingen in groep 3 t/m 5 thuis langs die tussentijds nieuw op Sjalom zijn gekomen.
Groep 6 t/m 8, kind-ouder-plan-gesprek met ouders in de derde en vierde week van het
nieuwe schooljaar. In dit gesprek wordt er naast andere belangrijke zaken, ook gekeken naar
het uit-stroomperspectief van uw kind aan de hand van het ontwikkelingsperspectief en de
Friese Plaatsingswijzer. Dit instrument wordt vanaf 2013-2014 door het voortgezet
onderwijs in Friesland gebruikt, om te zien of uw kind qua Citoresultaten van groep 6,7 en 8
aan de toelatingscriteria op leergebied voldoet.
Kennismakingsmoment.
Aan het begin het nieuwe schooljaar wordt voor iedere groep een groet & ontmoet moment
georganiseerd. U kunt dan kennismaken met de leerkracht en met de andere ouders van de
kinderen in de groep.
Nieuwsbrief
Iedere maand wordt een nieuwsbrief uitgegeven aan alle ouders. De nieuwsbrief wordt per
mail verstuurd. De data wanneer de Nieuwsbrief wordt uitgegeven staan op de jaarkalender
voor ouders.
Open ochtenden
Op de jaarkalender staat aangegeven wanneer er een open schoolweek is. Er is dan de
mogelijkheid voor ouders/verzorgers om lessen bij te wonen.
Contactavonden.
In februari en juni zijn er oudercontactavonden. U krijgt dan aan de hand van het rapport
informatie over het werken en leren van uw kind op school en in de groep. Ook evaluatie
van de ontwikkelingsdoelen uit het KOP (Kind- Ouder-Plan) gesprek (begin van het
schooljaar) is hierbij een aandachtspunt. Naast de groepsleerkracht kunt u ook spreken met
de logopedist en remedial teacher.

Parro
Parro is een app waarmee gemakkelijk contact kan worden gelegd tussen ouders/verzorgers
en school. Het is erg waardevol als u die leuke foto van de groep ontvangt of dat ene
berichtje naar de leerkracht stuurt om iets te vragen of af te stemmen. Alles wat je met
elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Aan het begin van
schooljaar krijgt u van de leerkracht een bericht hoe aan te melden bij Parro.
Wetenswaardigheden uit de groep
Als ouders- verzorgers van de leerlingen van groep 1 t/m 8 krijgt u via Parro informatie over
het reilen en zeilen in de groep. Het bevat korte tekst en foto’s van de gebeurtenissen van
de week. Ook de informatie die van school naar huis wordt vermeld (vakanties, vrije dagen,
enzovoort). Ouders/verzorgers kunnen zeker ook altijd iets van thuis meedelen aan de
leerkracht. Eventueel voegt de logopedist of remedial teacher ook iets toe .

