
Jaaroverzicht ouder- (en kind)gesprekken en rapportage

Wanneer Rubriek Wat wordt ingevuld/opmerkingen

september Dit ben ik Hier werk ik aan:
Tijdens een kindgesprek wordt er kennis gemaakt met uw
zoon/dochter en worden nieuwe leerdoelen besproken.

september-
oktober

Zo werk ik
Executieve functies

Groep 1 en 2:
Inhibitie

Groep 3 en 4:
Inhibitie en werkgeheugen

Vaardigheden
21e eeuwse vaardigheden

Groep 5 t/m 8:
Zelfregulering en creatief denken

oktober Startgesprek Groep 1 t/m 4
Leerkracht met ouders

groep 5 t/m 8
Leerkracht met ouders en kind

november Zo ben ik
Kanjervaardigheden:

Groep 1 t/m 4:
Ingevuld door leerkracht

Groep 5 t/m 8:
Ingevuld door leerkracht en leerling

november-
januari

Zo werk ik
Executieve functies

Groep 1 en 2:
Werkgeheugen

Groep 3 en 4:
Taakinitiatie en emotieregulatie

Vaardigheden
21e eeuwse vaardigheden

Groep 5 t/m 8:
Samenwerken en ict vaardigheden

februari

MRF
compleet,
incl. Cito en
parnassys-
rapport

Dit ben ik Tops groep 1 t/m 4:
Ingevuld door leerkracht

Tops groep 5 t/m 8:
Ingevuld door leerling en leerkracht

Toelichting leerkracht:
Persoonlijke boodschap

Hier ben ik trots op:
Uw kind kiest -eventueel samen met de leerkracht- welke foto’s hier
te zien zijn. De overige foto’s vindt u in de rubriek ‘mijn talenten’

Hier werk ik aan:
Tijdens een kindgesprek wordt de voortgang besproken met uw
zoon/dochter en worden de leerdoelen aangepast en nieuwe
doelen opgesteld.

Mijn talenten Foto’s van uw kind of van werk van uw kind. Deze rubriek wordt het
hele jaar door aangevuld.

Documenten Groep 1 en 2:
Bosos rapportage ontwikkelingslijnen

Groep 3 t/m 8:
- Schoolvakken (parnassys rapport)
- Cito grafieken
- Indien van toepassing: extra begeleiding



februari Voortgangsgesprek Groep 1 t/m 4
Leerkracht met ouders

Groep 5 t/m 8
Leerkracht met ouders en kind

februari-april Zo werk ik
Executieve functies

Groep 1 en 2:
Taakinitiatie

Groep 3 en 4:
Planning/organisatie en flexibiliteit

Vaardigheden
21e eeuwse vaardigheden

Groep 5 t/m 8:
Communiceren en probleem oplossen

april Zo ben ik
Kanjervaardigheden

Groep 1 t/m 4:
Ingevuld door leerkracht

Groep 5 t/m 8:
Ingevuld door leerkracht en leerling

mei-juni Zo werk ik
Executieve functies

Groep 1 en 2
Emotieregulatie

Groep 3 en 4
Zelfregulatie/metacognitie

Vaardigheden
21e eeuwse vaardigheden

Groep 5 t/m 8
Kritisch denken en zelfregulering

juni
MRF
compleet,
incl. Cito en
parnassys-
rapport

Dit ben ik Tops groep 1 t/m 4:
Ingevuld door leerkracht

Tops groep 5 t/m 8:
Ingevuld door leerling en leerkracht

Toelichting leerkracht:
Persoonlijke boodschap

Hier ben ik trots op:
Uw kind kiest -eventueel samen met de leerkracht- welke foto’s hier
te zien zijn. De overige foto’s vindt u in de rubriek ‘mijn talenten’

Hier werk ik aan:
Tijdens een kindgesprek worden de leerdoelen geëvalueerd en
afgesloten.

Mijn talenten Foto’s van uw kind of van werk van uw kind. Deze rubriek wordt het
hele jaar door aangevuld.

Documenten Groep 1 en 2:
Bosos rapportage ontwikkelingslijnen

Groep 3 t/m 8:
- Schoolvakken (parnassys rapport)
- Cito grafieken
- Indien van toepassing: extra begeleiding

juni/juli Eindgesprek Facultatief; op aanvraag van ouder of leerkracht
Leerkracht met ouders (en kind)


