Leerreisgesprekken op de Rosmolen
De Rosmolen is actief bezig met het vergroten van de samenwerking tussen ouders-kind-school. Dit
schooljaar willen wij daarom een start gaan maken met het voeren van leerreisgesprekken, volgens
de dynamische driehoek ouder-kind-school.

Wat zijn leerreisgesprekken:
Acht jaar op de basisschool, op weg naar groei als mens.
Samen met leerlingen, leraren en ouders wordt tijdens een leerreisgesprek gekeken welke
tussendoelen er al zijn bereikt en wordt vooruit gekeken naar het volgende station, welke doelen
hierbij horen en hoe we deze gaan bereiken. Er wordt zoveel mogelijk afgestemd met als doel de
motivatie en de ontwikkeling van de leerling te bevorderen. De leerling wordt eigenaar van zijn eigen
leerproces
Het doel van deze gesprekken: Door een beroep te doen op het eigenaarschap van leerlingen, het
maken van eigen keuzes, het inzetten van leerreisgesprekken met ouders- kind- leerkracht wordt de
intrinsieke motivatie verhoogd. Dit werkt opbrengst verhogend
Het team heeft in de laatste week van de zomervakantie, tijdens een studiedag, met elkaar gewerkt
om deze gesprekken op de Rosmolen te gaan inzetten.
De implementatie vergt van ons allen een omslag. Het eerste jaar is spannend, van 10 minuten
gesprekken alleen met de ouders, gaan we gefaseerd overstappen naar leerreisgesprekken met kindouders en leerkracht.
Zoal u al gewend bent starten we volgende week met de kennismakingsgesprekken.
In november voert elke leerkracht met het kind een kindgesprek. Hiervoor gebruiken we een format
en noteren daarin de gemaakte afspraken, dit document wordt met de ouders gedeeld zodat elke
ouder de voortgang kan volgen.
In februari staan de gesprekken leerkracht-ouder-kind gepland. We praten dan niet meer over maar
met het kind!
In juni zijn er weer leerkracht-kind gesprekken en op verzoek ook leerkracht-ouder-kind-gesprekken
zijn.
U begrijpt dat gesprekken met kinderen op een ander tijdstip zullen plaatsvinden dan ’de oude 10
minuten’ gesprekken. De leerreisgesprekken worden ingepland tussen half 3 en 5 uur in de middag
gedurende 1 of 2 twee weken. We willen u straks dan ook in de gelegenheid stellen om u via de
gespreksplanner van onze schoolapp in te schrijven zodat u zelf een keuze kunt maken welke tijd u
het meest schikt.

Met vriendelijke groet,
Marietje Moll

