Een gespek met je kind op school voorbereiden
Aan het begin, in het midden en aan het einde van het schooljaar zijn er op veel
scholen ouder-kind-leerkracht-gesprekken. Het is fijn als je dit gesprek alvast kan
voorbereiden met je kind. Denk aan vragen als:
- Waarom is het gesprek, wat is het doel ervan? (benoem het positief, zoals: om
te horen wat allemaal al goed gaat, wat misschien nog beter kan en hoe we je
daarbij kunnen helpen)
- Wat zullen we (of wil jij) je leerkracht vertellen? (oefen eventueel alvast een
beetje, spelenderwijs)
- Wat zullen we (of wil jij) je leerkracht vragen? (oefen eventueel alvast een
beetje, spelenderwijs)
Je kunt bij deze voorbereiding ook samen tekenen of tekenen wat je kind vertelt of
vraagt. Je hoeft niet te kunnen tekenen, woorden opschrijven, met kleuren werken,
vormen, pijlen, poppetjes, smileys: alles is goed!
Waarom tekenen? Omdat het voor de meeste kinderen makkelijker is om te praten
over school als ze ondertussen bezig zijn met iets (dat kan ook spelen, wandelen
e.d. zijn). Met de tekening heb je meteen iets wat je tijdens het gesprek kan laten
zien aan de leerkracht, het is dan ook meteen een houvast of geheuegensteuntje. En
je kunt er tijdens het gesprek dingen bijzetten.
Kind-versie van de drie cirkels die je met je kind kunt invullen (mei 2021)
Nodig:
- Groot stuk papier (bij voorkeur A3, anders A4)
- Gekleurde stiften
Teken drie cirkels op het blad (laat je kind er dingen bij tekenen, zoals smileys e.d.)
en bespreek deze samen:
- Cirkel kind = kenmerken van je kind
- Cirkel School = kenmerken van de school, groep/klas, groep/klasgenoten,
leraren e.a. onderwijsprofessionals
- Cirkel Thuis = kenmerken van de ouders en mensen uit het netwerk (zoals
een buddy) en onderwijsondersteunend gedrag
Doelen van het overleg of gesprek voor jullie: vragen en/of beslissing?
Per cirkel (in dezelfde kleur als het symbool):
+

Wat gaat al goed? (of smiley blij)
Cirkel kind: Waar ben jij goed in? Wat weet en kun jij al? Wat vind jij leuk en
fijn? Wat zijn je hobby’s? Talenten en interesses? Waar ben je trots op?
Cirkel school: Wat is leuk van de groep? Wie zijn je vriendjes? Wat doet je
leerkracht allemaal al goed? Waar moet hij/zij mee doorgaan omdat het
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fijn/leuk is of omdat het je helpt? Welk compliment (of top) zou je je juf/meester
geven?
Cirkel thuis: Wat vind je thuis leuk en fijn? Wat school betreft: wat doen wij
(ouders) goed om je te helpen met school? Denk aan huiswerk begeleiden,
gesprek met de leerkracht. Waarmee moeten we doorgaan? Heb je nog een
compliment of top voor ons?
Wat kan beter? (of smiley boos, verdrietig, neutraal)
Cirkel kind: Wat kan nog beter? Wat is nog moeilijk? Wat is nog niet positief,
leuk of fijn op school?
Cirkel school: Wat zou de school beter kunnen doen? Heb je nog een tip voor
je juf of meester?
Cirkel thuis: Wat zouden wij (ouders) thuis beter kunnen doen? Heb je nog
een tip voor ons?
?

Hebben we nog een vraag over jou, school of thuis?
Wisselwerking en afstemming binnen of tussen cirkels? Zoals een opwaartse
of neerwaartse spiraal?

Doelen kind, onderwijs en opvoeding: wat willen we behouden of bereiken in de
cirkels?
En wat is daarvoor nodig? (Onderwijs- en opvoedbehoeften van je kind)
Afspraken
Noteer jullie conclusies in trefwoorden in de drie cirkels. Benut daarbij kleuren! Dan
zie je in een oogopslag welke kleur overheerst in een cirkel.

1. Doelen overleg:
vragen en/of
beslissing?

3. School: + + + - - ? Doel &
ondersteuningsbehoeften
leerkracht/docent

2. Kind:
+++- - -?
Doel &
onderwijs/opvoedbehoeften kind

5. Afspraken: wie
doet wat, hoe &
wanneer?

4. Thuis:
+++ ---?
Doel &
ondersteuningsbehoeften ouders
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Je kunt ook samen een ontwikkelingslijn tekenen
Voor een schooljaar:
Begin -------------------- midden --------------------------einde schooljaar
Of van vakantie tot vakantie:
Start -- herfstvakantie -- kerstvakantie -- voorjaarsvakantie -- meivakantie - zomer
En dan samen nalopen:
Wanneer ging/gaat het goed en hoe kwam/komt dat? (kies kleur en teken erbij)
Wanneer ging/gaat het moeilijk en hoe kwam/komt dat? (kies kleur en teken erbij)
Ook een ‘mickey mouse’ kan helpen om samen meer zicht te krijgen

Voor alle tekeningen geldt: begin er op tijd mee!
De meeste kinderen hebben hier tijd voor nodig. Leg de tekening na de eerste keer
op een vaste plek in huis en als je kind iets vertelt/vraagt wat relevant is, noteer het
dan meteen samen op jullie blad!
Meer weten?
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