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Nieuw in 2019-2020 
Komend schooljaar veranderen de 10-minutengesprekken. 
De nieuwe gesprekkencyclus ziet er als volgt uit: 
 

1. Het startgesprek. Bij aanvang van het schooljaar maakt u een afspraak met de leerkracht. In dit gesprek 

maakt u kennis met de leerkracht en geeft u informatie over uw kind. 

Voor het gesprek krijgt u een formulier met aandachtspunten die ter sprake kunnen komen. 

De gesprekken vinden plaats in de tweede en derde schoolweek. Er is slechts één avond voor beschikbaar. 

We verzoeken u dus zoveel mogelijk van de beschikbare tijden overdag gebruik te maken. De gesprekken 

vinden plaats op dinsdagmiddag 10 september tussen 15.00 uur en 17.00 uur en op woensdag 18 september 

tussen 13.00 – 17.00 en van 18.30 uur tot 21.00 uur. 

 In de Klapper van 30 augustus ontvangt u de link om in te tekenen. Voor de groepen 1-2 zijn de gesprekken 

alleen als uw kind bij een nieuwe leerkracht start. 

 

2. Het ontwikkelingsgesprek. In november praat u met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. Naast 

het welbevinden en de sociale contacten komen ook zaken als werkhouding en motivatie aan de orde. Er is 

geen rapport, maar u heeft via de ouderportal (groep 3 t/m 8) wel zicht op de tot dan toe behaalde cijfers. 

Over de bereikbaarheid van het ouderportaal wordt u nog geïnformeerd. 

 

3. Het rapportgesprek. In dit gesprek, in februari, staan de behaalde resultaten centraal. Zowel de cijfers als de 

cito-resultaten worden besproken.  Als er vanuit school aanleiding is om éérder in gesprek te gaan, dan 

wordt u hiervoor uitgenodigd. 

 

4. Het eindgesprek. Eerder dan voorheen krijgen de kinderen hun laatste rapport. Als er vanuit school 

aanleiding is voor een gesprek wordt er contact met u opgenomen. Ook kan het voorkomen dat u als ouder 

nog een afsluitend gesprek wilt. Het staat u vrij om daar een afspraak voor te maken. 

 

Website 

Met dank aan The Dare Company, is onze website in een nieuw jasje gestoken. Komend 
jaar komt ook de st.michael-APP beschikbaar.  www.st-michael.nl 
 
 

Schoolspullen groep 6,7 en 8 
Als voorbereiding op het nieuwe jaar en om nog beter van start te kunnen gaan, hebben de kinderen van groep 6,7 
en 8 de volgende schoolspullen nodig: 

- Agenda 
- Eén whiteboardstift 
- Kladblok 
- Markeerstift 
- USB-stick (groep 8)  

http://www.st-michael.nl/


-  

Tennisballetjes 

Wij zijn blij met heeeel veeeeel tennisballen. Geeft u ze af aan de leerkracht? Dan zitten er komend jaar 
weer frisse balletjes onder de leerlingenstoelen. U kunt ze ook aan de balie afgeven. 

 

Dank 

Het schooljaar zit er bijna op! We kunnen terugkijken op een fijn jaar waarin we door veel ouders zijn 
geholpen. 
Weet dat deze hulp door alle leerkrachten bijzonder wordt gewaardeerd! De kinderen beleven er op hun 
beurt weer veel plezier aan! 
Dus, klassenouders, bibliotheekouders, oudercommissie, medezeggenschapsraad, ‘luizenmoeders’, 
excursierijders, fietsbegeleiders, gastlesouders, tennisballeveranciers, schoonmaakouders, musicalouders, , 
Iedereen die ook dit jaar weer een bijdrage heeft geleverd! DANK! DANK! DANK! 
 

Vakantie 
Wij zien elkaar op maandag 2 september hopelijk in goede gezondheid en uitgerust terug bij de start van het nieuwe 
schooljaar. 

 

Jeugd Vakantiepaspoort 2019 

Alle leerlingen hebben het nieuwe Jeugd Vakantiepaspoort gekregen. Hiermee kunnen ze deze 
zomervakantie op reis in Rotterdam en regio. Met het paspoort krijgen kinderen gratis entree of korting bij 
maar liefst 158 bestemmingen, van speeltuinen en zwembaden tot kinderboerderijen en musea. Als je als 
begeleider een Rotterdampas hebt, krijg je zelf bovendien ook vaak hoge korting.  

Dit jaar is er weer een geweldige prijs te winnen met het paspoort: een weekend Efteling voor zes 
personen! Kijk op jeugdvakantiepaspoort.nl hoe kinderen kans maken op deze prijs. Hier vind je ook alle 
info over het paspoort zelf en de bestemmingen.   

Het Jeugd Vakantiepaspoort is geldig van 20 juli t/m 1 september 2019. Heeft jouw kind het al mee naar 
huis genomen? Blader het paspoort alvast samen door en kijk wat jullie deze zomervakantie allemaal voor 
leuks gaan doen. Heel veel plezier!  

 
 

De volgende Klapper verschijnt vrijdag 30 augustus en is ook te lezen op www.st-michael.nl 

http://www.st-michael.nl/

