
Uitnodiging portfoliogesprek 

Beste ouders/verzorgers 

In de week van 29 oktober zijn de portfoliogesprekken. Het gesprek gaat over het welbevinden van 

uw kind. In het portfolio heeft uw kind daar iets over geschreven en/of getekend. In dit portfolio 

zitten nog geen gegevens over de methodetoetsen (gr. 3-8), de cito (gr. 1-8) en de observatielijst 

voor kleuters (gr. 1-2). Deze gegevens zitten wel in het portfolio van maart en juni 2018. De 

leerlingen van groep 4 t/m 8 zijn ook aanwezig bij het gesprek. 

De portfoliogesprekken in oktober zijn op verzoek van u of de leerkracht. Als u graag een gesprek 

wenst, vul dan onderstaande strookje in en geef het weer mee aan uw kind. De gesprekken in 

oktober zijn niet in de avonduren. In maart en in juni zijn ze wel in de avonduren. 

Uw kind krijgt het portfolio in de week van 22 oktober mee naar huis. Samen kunt u dit portfolio 

bekijken en weer meenemen naar het gesprek. Indien u geen gebruik maakt van deze uitnodiging, 

wilt u dan het portfolio in de week van 29 oktober weer inleveren in school.  

Op onderstaand strookje kiest u 2 dagen die u het beste uitkomen. U mag ook meer dagen aangeven. 

Dit geeft de leerkracht meer ruimte om te plannen. Omdat de gesprekken in een hele week zijn, 

proberen we broertjes en zusjes op een dag te plannen, als dit uitkomt in het schema van de 

leerkracht. Maandag 22 oktober krijgt u een briefje met het tijdstip van uw gesprek. Vul voor ieder 

kind van uw gezin een apart briefje in. 

Met vriendelijke groet 

Het team 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De ouders van………………………………………………………………………….. groep………………………….. 

Wil graag een portfoliogesprek (10 min.) en kan op de volgende dagen (minimaal 2 keuzes invullen). 

0 maandag 29 okt. van 15.30 – 17.30 uur (groep 1a-2a / 1b-2b /  3-4a / 4b-5a / 5b-6 / 7-8) 

0 dinsdag 30 oktober 15.30 – 17.30 uur (groep 1a-2a / 1b – 2b / 3-4a / 4b-5a / 5b-6 / 7-8) 

0 woensdag 31 oktober 12.45 – 15.00 uur (groep 1a-2a / 1b-2b / 3-4a / 5b-6 / 7-8 )   

0 donderdag 1 november  15.30 – 17.30 uur (groep  3-4a / 4b-5a / 5b-6 / 7-8) 

Achter de datum/tijdstip staan de groepen waar u een gesprek bij kunt plannen. 

 

Lever het strookje uiterlijk  5 oktober in. 


