Aan ouders / verzorgers van
leerlingen leerjaar 2 Were Di Drie

Valkenswaard, 16 september 2021
Betreft: informatie en kennismaking Were Di Drie leerjaar 2 VMBO

Beste ouders/verzorgers,
Het is een goed gebruik om na enkele weken in het nieuwe schooljaar u als ouder meer te vertellen over het
schooljaar en om kennis te maken met de mentor van uw zoon / dochter. Omwille van het Coronavirus en de
door het RIVM opgelegde richtlijnen doen we dat dit jaar op een andere manier dan gebruikelijk.
Digitale presentatie
Op 23 september ontvangt u een digitale presentatie waarin u onder anderen wordt bijgepraat over de
belangrijkste aandachtspunten van het schooljaar. Hiermee reiken wij u de algemene informatie aan die voor
u en uw kind van belang is in leerjaar 2.
Na 23 september: luistergesprekken
U ontvangt van de mentor van uw zoon / dochter een uitnodiging voor het eerste driegesprek, het zogenaamde
‘Luistergesprek’. Deze zullen plaats vinden tussen 23 september en de herfstvakantie. Een verdere uitleg van
het Luistergesprek vindt u hieronder. Aan dit gesprek nemen de leerling met zijn / haar ouder(s) deel en de
mentor. U kunt zelf aangeven of u de voorkeur geeft aan een fysiek of een online gesprek.
Wat is het ‘luistergesprek’?
Het leren van leerlingen beperkt zich niet tot de uren dat zij op school zijn. Ook thuis, bij verenigingen en in
hun vrije tijd doen ze kennis op, leren ze nieuwe vaardigheden en ontwikkelen ze persoonlijke kwaliteiten die
ze vervolgens in nieuwe situaties kunnen toepassen.
Als het gaat om de begeleiding van onze leerlingen op Were Di Drie vinden we het belangrijk dat de leerling
niet los gezien wordt van deze context buiten de schoolmuren. Het is die eerder opgedane kennis, ervaring
en ontwikkeling die er voor zorgt dat een kind is zoals het is en vaak doet zoals het doet. U als ouder heeft
uw kind al die jaren meegemaakt en bent wat dat betreft de expert als het gaat over de kennis, de kunde en
het karakter van uw kind.
Om dit schooljaar uw zoon / dochter goed te kunnen begeleiden willen we proberen om de driehoek tussen
school, kind en ouders zo sterk mogelijk te maken. Daarom nodigen we u uit om tijdens het eerste
oudergesprek van dit schooljaar ons te vertellen hoe u uw kind ziet, welke ontwikkeling het al heeft
doorgemaakt, en waar eventuele zwaktes en sterktes liggen. Maar ook wat goed werkt om hem / haar te
laten ontwikkelen, en welke invloed Corona en het thuisonderwijs hebben gehad. Daarom is gekozen voor de
titel ‘luistergesprek’: u vertelt, wij luisteren.
Dat wil niet zeggen dat er daarmee geen ruimte is voor informatie van onze kant, bijvoorbeeld over de wijze
van begeleiden en de voortgang tot dusver, ook daar zullen we aandacht aan besteden.
Hulpvragen ter voorbereiding op het ‘Luistergesprek’
Onderstaande vragen kunnen u wellicht helpen bij het voorbereiden van het ‘Luistergesprek’. Probeer bij het
beantwoorden ervan ook vooral te denken aan situaties buiten de schoolcontext. Hoe u uw verhaal vorm wilt
geven laten we geheel aan u. (uit het hoofd / puntsgewijs n.a.v. onderstaande vragen / Powerpoint o.i.d.,
alles is goed!)

-

Waar bent u trots op bij uw zoon/dochter?

-

Waar wordt uw kind enthousiast en blij van? Hoe en waar laat uw kind dat zien?

-

Wat is een aandachtspunt voor uw kind? Waar heeft uw kind hulp bij nodig?

-

Welke invloed heeft Corona en het thuisonderwijs gehad op de ontwikkeling van uw kind?

-

Waarvoor is uw kind niet gemotiveerd?

-

Wat zijn voor u als ouder belangrijke dingen die u uw kind wilt meegeven?

-

Als u uw kind zou omschrijven in 4 kernwoorden. Welke zouden dat zijn?

-

Wat zou u willen dat ik, als mentor, van uw kind weet?

Tot slot
Ondanks de ongemakken die het Coronavirus met zich meebrengt denken we op deze manier toch een goede
start van het schooljaar te kunnen maken. We vertrouwen er op dat u nu voldoende bent ingelicht. Mocht u
desondanks nog vragen of tips hebben, dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw zoon / dochter of bij
ondergetekende.
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