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Veenendaal, 6 september 2021 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 

Het schooljaar is weer gestart. We ervaren rust in de groepen en dat de kinderen en leerkrachten 

weer snel aan het schoolritme zijn gewend. We hopen dat dit ook voor u en uw kinderen geldt! 

We vinden het belangrijk om samen met u als ouders er een succesvol en leerzaam schooljaar 

van te kunnen maken voor uw kind(eren).  

Ook dit jaar zijn er weer oudergesprekken, we noemen dit oudervertelmomenten. De bedoeling 

van deze gesprekken is kennismaking maar ook om u de gelegenheid te geven om belangrijke 

zaken met de leerkrachten te kunnen bespreken. Voor de leerlingen uit groep 1 geldt dat de 

gesprekken plaatsvinden afhankelijk van het instroommoment. Dit hoort u van de leerkracht.  

Data oudervertelmomenten:  

❖ Dinsdag 21 september  16.00 - 17.00 uur 

❖ Donderdag 23 september  18.30 - 20.30 uur 

❖ Maandag 27 september 16.00 - 17.00 uur 

❖ Donderdag 30 september  16.00 - 17.00 uur (dit moment alleen als dit “nodig” is) 

 

Parro gaat open op dinsdag 7 september om 16.00 uur. 

Ouders met meerdere leerlingen mogen eerst intekenen. Dit kan tot en met donderdag 9 

september. Overige ouders tekenen van vrijdag 10 tot en met dinsdag 14 september.  

Parro sluit op woensdag 15 september.  

In het gesprek bespreken we onderstaande punten:  

• We wisselen informatie uit over uw kind, de school, de thuissituatie en hoe uw kind de 

groep ervaart. 

• We bespreken wederzijdse verwachtingen. 

• Samen bekijken we de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). 

• We bespreken de overige vragen die u heeft. 

 

Specifieke aandachtspunten i.v.m. corona: 

• Dit jaar mogen ouders naar school toekomen. 

• U komt alleen als u geen klachten heeft.  

• We houden (tenzij de regels worden aangepast) 1,5 meter afstand.  

• U blijft zo kort mogelijk in school en gaat na het gesprek gelijk het gebouw uit. 

 

Als bijlage krijgt u een formulier voorbereiding oudervertelmomenten. Het verzoek of u 

deze vooraf in willen vullen. Graag, indien mogelijk, vooraf digitaal naar de 

groepsleerkracht sturen. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens mijn collega’s,  

Wilfred Bruil, directeur Het Baken 

   Betreft: Intekenen oudervertelmomenten Het Baken 


