Wat te doen bij zorgen om uw kind?
Heeft u zorgen over de ontwikkeling van uw zoon of dochter? Wij gaan graag met u in gesprek en denken met u mee. Op school zien we maar
een deel van uw kind. Soms lijkt het op school prima te gaan maar laat u kind thuis iets heel anders zien of horen. We vinden het daarom van
groot belang om met elkaar in gesprek te zijn én te blijven over het welzijn en de ontwikkeling van uw kind.
In eerste instantie kunt u altijd terecht bij de leerkrachten. Dit kan tijdens de voortgangsgesprekken of
de rapportgesprekken. Maar ook buiten deze momenten gaan we graag met u in gesprek over uw kind.
U kunt daarvoor een afspraak maken met de leerkracht. Een afspraak maken kan voor of na schooltijd
of door een mail te sturen naar de leerkracht. Dan plannen we een moment in waarin we samen
kunnen overleggen.

Mailadres leerkrachten:
Voorletter.achternaam@stichtingklasse.nl

Als we denken dat er meer nodig is kan het zijn dat de intern begeleider ook aanwezig is bij een
gesprek. Samen gaan we dan op zoek naar wat er nodig is om de situatie te verbeteren. Ook is het
mogelijk om rechtstreeks een gesprek aan te vragen met de intern begeleider. Op de deur van haar
werkkamer boven hangt een schema met de aanwezigheid. U kunt ook per mail een afspraak plannen.

Karen Bree
Intern begeleider
k.bree@stichtingklasse.nl

Ook bij de directeur kunt u altijd terecht als u zorgen heeft en deze zorgen liever niet met de leerkracht
bespreekt.

Miranda Jansen
Directeur
m.jansen@stichtingklasse.nl

Soms kan het zijn dat de vragen die we hebben buiten onze expertise liggen. We kunnen dan als school
hulp vragen bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Daar werken onderwijsspecialisten op het
gebied van onder meer taal, rekenen, lezen, gedrag, ontwikkeling en meerbegaafdheid. Experts die we
kunnen inschakelen om uw zoon of dochter te observeren in de klas, die met de leerkracht mee kunnen
Meer informatie: www.passenderwijs.nl
denken over het leerstofaanbod en die kunnen adviseren over een passend aanbod. Het inschakelen
van het samenwerkingsverband kan alleen mét toestemming van ouders. U bent er dus altijd van op de
hoogte als we dat doen.

