Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
Leerlingen in leerjaar 1 B/K

Datum
Onderwerp

21 augustus 2020
Klankbordouders leerjaar 1B/K

Referentie
Bijlagen

2021-006 RKO/ SGR
-

Geachte ouder(s), verzorger(s),
De schoolvakantie zit er al bijna op. Dat betekent voor uw zoon of dochter een belangrijke nieuwe
fase in de schoolloopbaan en voor u als ouder is dit ook een behoorlijke verandering. Uw zoon of
dochter start op maandag 24 augustus in klas 1BK. Het onderwijsteam vindt het heel belangrijk
dat uw kind zich snel ‘thuis’ gaat voelen bij ons op school. We zullen ons allemaal inzetten om er
een fijne schooltijd van te maken.
In vergelijking met de basisschoolperiode zal u merken dat het contact tussen de coach/docent en
u als ouder minder intensief zal zijn. Dat is helemaal niet erg, omdat het nou eenmaal ook lijkt te
passen bij de ontwikkeling van uw kind. Tegelijkertijd vinden wij korte lijntjes tussen ouder, kind
en school super belangrijk. Mocht het nodig zijn, zullen wij dus zeker contact met u opnemen.
Daarnaast werken we met zogenaamde ‘klankbordouders’. Met deze groep ouders gaan we een
paar keer per jaar in gesprek over onder meer activiteiten die hebben plaatsgevonden of nog gaan
plaatsvinden; onderwijsontwikkelingen binnen het betreffende leerjaar of team en ook over alle
lopende zaken. Hoe ervaren ouders zaken die spelen, wat zien en horen zij? Als ouder(s) hoort u
daarover natuurlijk ook veel van uw kind. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om individuele zaken
van leerlingen. Deze worden immers met de coach en/of leerlingcoördinator besproken.
Er vinden drie a vier bijeenkomsten plaats met de klankbordouders. De eerste bijeenkomst staat
gepland op donderdag 8 oktober van 19.00 tot 20.30 uur op het Kempenhorst College.
Middels deze brief vragen we ouders die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de
klankbordoudergroep zich aan te melden bij de teamleider, mevrouw De Kooning:
r.dekooning@kempenhorst.nl. Ook voor nadere informatie kunt u contact opnemen via dit emailadres.
Heel graag zien we uw aanmelding tegemoet!
Met vriendelijke groet namens het onderwijsteam B/K,

Rosalie de Kooning
Teamleider vmbo basis/kader onderbouw

