
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerling in beeld  

 

 

 

 

 

 

Mei 2019 ML 

 



 
 

Soort gesprek datum wie wat bron groepen 

Kennismakings-
gesprek 

Tweede 
week 
schooljaar 

Leerkracht 
met ouders 

Bespreken van 
wederzijdse 
verwachtingen  

Esis B&B factorenen 
en 
onderwijsbehoeften 
en groepsplannen  

2-8 

Eerste 
oudergesprek 

Na de 
eerste 6 
school-
weken van 
een 4 
jarige 
kleuter 

Leerkracht 
met ouders 

Uitgebreide  
kennismaking/ 
anamnese/ eerste 
indruk  

Peilpunt 1 Pravoo 1 

Informatieavond 
PO-VO 

September Leerkracht 
ouders 
leerlingen 

Voorlichting Aangepaste PP 
BOVO, scholen 
informatie, 
kijkdagenkalender 

7-8 

Groepsbespreking Oktober Leerkracht 
met ib-er 

Najaarsleerlingen, 
verlengers en 
versnellers 

Pravoo en 
overdracht info 

1-2 

Groepsbespreking Oktober Leerkracht 
met ib-er 

Groepsplannen 1ste 
helft schooljaar 
RT/Bouw!/ 
logopedie/extern 

Observatie/ 
methode gebonden 
toetsen (evt. Format 
groepsbespreking) 

3-8 

Oudergesprek Oktober Leerkracht 
met ouders* 
(zie onder) 

Voortgang Hapla van 
verlengers/ 
versnellers en 
voortgang 
najaarskinderen 

1-2 

Oudergesprek November Leerkracht 
met ouders* 
(zie onder) 

Voortgang (of 
kennismaking) 

Groepsplannen/ 
handelingsplannen/ 
observaties 

4-7 

VO gesprek December Leerkracht 
met ouders en 
kind 

Voorlopig 
schooladvies 

(Advies 
geformuleerd door 
leerkracht, ib-er en 
directeur) 

8 

Groepsbespreking Februari Leerkracht 
met ib-er 

Evaluatie en 
voortgang 

Pravoo Pp2 en Pp4 
groepsplannen taal 
en rekenen 

1-2 

Groepsbespreking Februari/ 
Maart 

Leerkracht 
met ib-er 

Evaluatie en 
voortgang 

Cito, groepsplannen, 
format 
groepsbespreking 

3-7 

VO Ouder/ kind 
gesprek 

Februari  Leerkracht 
met leerling 
en ouders 

Schooladvies en NIO 
/ondertekening 
documenten i.v.m. 
overdracht 

Voorlopig 
schooladvies en 
aanvullende 
informatie zoals NIO 
etc. Overleg 
leerkracht/ directeur 
en IB-er 
 
 

8 



 
 

Soort gesprek datum wie wat bron groepen 

Portfolio 1 Febr./Mrt.    1-8 

Oudergesprek Maart 
(voor 
krokus-
vakantie) 

Leerkracht 
met ouders 

Voortgang/ 
Rapport/ 
verwachting m.b.t. 
overgang 

Rapport/Cito/ 
portfolio (ouders 
brengen portfolio 
mee naar gesprek) 

3-7 

Oudergesprek April Leerkracht 
met ouders 

Versnellers, 
verlengers en 
najaarskinderen 
voortgang 

Observatie/ hapla 
verlengers, 
versnellers en 
najaarskinderen 

1-2 

Oudergesprek Mei Leerkracht 
met ouders 

Voortgang Groepsplannen, 
hapla’s, observaties 

3-7 

Groepsbespreking 
op verzoek 

Mei Leerkracht 
met ib-er 

Evaluatie en 
voortgang 

Pravoo Pp3 en Pp5 1-2 

Groepsbespreking 
op verzoek 

Juni Leerkracht 
met ib-er 

Evaluatie en 
voortgang 

Cito groepsplannen 
observaties 

3-7 

Oudergesprekken Mei Leerkracht 
met ouders 

Rapport en 
overgang 
 

Pravoo Pp3 en Pp5, 
portfolio (nog niet 
meegeven) 

1-2 

Oudergesprekken Juni Leerkracht 
met ouders 

Rapport en 
overgang 
Groep 7: ouders 
geven aan aan welk 
vervolgonderwijs zij 
denken  voor hun 
kind 

Portfolio (nog niet 
meegeven) 
(vastleggen in 
schema en Esis) 

3-7 
 
7 

Portfolio 2 Een na 
laatste 
week 
schooljaar 

   1-7 

Schooldiploma en 
portfolio (beiden 
mogen behouden 
worden) 

Avond van 
de musical 

   8 

Overdracht  Laatste 
schooldag 
(studiedag) 

Leerkrachten 
onderling/ IB-
er sluit aan 
waar 
nodig/gewenst 

Onderwijsbehoeften 
en B&B in Esis 

Esis/Pravoo/ 
methode gebonden 
toetsen/Cito/taak- 
en 
werkhouding/gedrag 
etc 

2-7 

Gesprekken in blauw zijn voor alle ouders 

Gesprekken in zwart: v.w.b. oudercontact op verzoek ouders en/of leerkracht of (zoals in groep 1-2 
omdat er gekeken wordt of de keuze te versnellen of te verlengen nog altijd de juiste is) 

Er kan, indien nodig, worden afgeweken van bovenstaande planning. 

 


