
 

Gesprekscyclus Tien voor Taal 

Oktober/november 

In oktober november ontvangen alle kinderen een woordrapport. Hierin geeft de leerkracht 

schriftelijk aan wat zijn/haar bevindingen tot nu toe zijn. De kinderen vullen in deze periode 

ook een leerlingrapport in waarin ze aangeven wat hun eigen bevindingen zijn en waar ze de 

komende periode aan willen werken.  

 

Oudergesprekken in oktober/november 

Deze gesprekken zijn facultatief.  Mocht de leerkracht vinden dat het rapport aanleiding 

geeft tot een gesprek met ouders dan zal de leerkracht contact opnemen met de ouders van 

de leerling. Mochten ouders naar aanleiding van het woordrapport een gesprek willen dan is 

dit uiteraard ook mogelijk.  

 

Eind januari 

Na afname van de Cito’s in januari ontvangen de leerlingen hun rapport, dit zal eind januari 

zijn. Ook ditmaal vullen ze zelf een leerlingrapport in waarin ze aangeven waar ze zelf staan 

en waar ze nog aan zouden willen werken. Naast resultaten van methodegebonden toetsen, 

zullen ook de Citotoetsen en de bevindingen van de leerkracht in dit rapport worden 

meegenomen.  

 

Voor de leerlingen van de R3 groep en de Kinderclub geldt dat ook het tweede rapport 

voornamelijk een woordrapport zal zijn. Indien mogelijk wordt het rapport ondersteund met 

toets gegevens. 

 

Medio mei 

Na afname van de Citotoetsen en de Diatoetsen (VO) ontvangen de leerlingen hun rapport. 

Dit zal eind mei zijn. De procedure verloopt verder hetzelfde als bij het rapport van januari.  

 

Oudergesprekken in januari/ februari en mei/juni: 

Na ontvangst van de rapporten is het wenselijk om met elkaar in gesprek te gaan over de 

vorderingen van uw kind. U ontvangt hiervoor een uitnodiging bij het rapport. Mocht u op 

het betreffende moment niet kunnen, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht om 

een andere afspraak te plannen. Uiteraard is uw zoon/dochter vanaf groep 3 van harte 

welkom om aan te sluiten bij het gesprek.  

 

 



Contactmomenten algemeen: 

Uiteraard is een tussentijds gesprek altijd mogelijk. Zowel de leerkracht als u als ouder kan 

hiertoe het initiatief nemen. Het is belangrijk om tijdig met elkaar in gesprek te gaan 

wanneer een van beiden dit nodig acht. Hierdoor kan het zijn dat de geplande 

oudergesprekken komen te vervallen.  

 

Data schooljaar 2018-2019 

 R3 Kinderclub TBS ASW 
Rapport  1 15/11/18 17/11/18 14/11/18 Week 12/11/18 
Rapport 2 31/1/19 2/2/19 6/2/19 Week 4/2/19 
Rapport 3 23/5/19 25/5/19 29/5/19 Week 27/5/19 
 

 R3 Kinderclub TBS ASW 
Gesprekken rapport 1 Facultatief Facultatief Facultatief Facultatief 
Gesprekken rapport 2  Week 4/2/19 en 

week 11/2/19 
Week 4/2/19 en 
week 11/2/19 

Week 4/2/19 en 
week 11/2/19 

Week 4/2/19 en 
week 11/2/19 

Gesprekken rapport 3 Week 3/6/19 en 
week 10/6 

Week 3/6/19 en 
week 10/6 

Week 3/6/19 en 
week 10/6 

Week 3/6/19 en 
week 10/6 

  






