
 

De eigenheid van uw kind is onze uitdaging 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) die een contract hebben 

Voor KDV/BSO 

 

 

Woudenberg, 7 april 2021 

 

 

Betreft: oudergesprekken (facultatief) 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De ouder(s)/verzorger(s) en de pedagogisch medewerkers spreken elkaar regelmatig bij 

het halen en brengen van de kinderen. Tijdens deze contacten wordt er vooral 

gesproken over hoe het die dag is gegaan. 

 

We vinden het heel waardevol om ouder(s)/ verzorger(s) op de hoogte te houden van het 

welbevinden en de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarom gaan we ook voor KDV en 

BSO 1 keer per jaar 10-minuten gesprekken voeren. Om zo wat meer diepgang te geven 

aan de gesprekken. De pedagogisch medewerkers hebben de afgelopen periode alle 

kinderen geobserveerd, deze observatie zal de leidraad zijn bij het gesprek. Bij de 

kinderen van het kinderdagverblijf wordt over het welbevinden en de ontwikkeling van 

het kind gesproken.  

Ook voor de kinderen van de BSO is een observatielijst ingevuld. Deze lijst gaat over het 

welbevinden van de kinderen. De ontwikkeling wordt gevolgd door de leerkracht en 

hierover heeft u als ouders/ verzorgers gesprekken met de leerkracht van uw kind.  
 
Kindcentrum Koningin Juliana biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 – 13 jaar. In 

het kader van de doorgaande lijn worden de oudergesprekken (waar mogelijk) gevoerd 

in een week dat er ook oudergesprekken voor het onderwijs plaatsvinden. In week 16 (19 

tot 23 april) zijn de 10- minuten gesprekken voor de kinderen van groep 1/2.  

We nodigen alle ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die KDV/BSO bezoeken uit voor een 

gesprek met de mentor van hun kind op woensdag 21 april.  

De pedagogisch medewerkers hebben op de groep een lijst beschikbaar waarop u vanaf 

donderdag 8 april in kunt tekenen voor dit gesprek. 

 

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zullen de gesprekken telefonisch 

plaatsvinden, de pedagogisch medewerker zal u bellen. 

 
Mocht u nog vragen hebben dan horen we dat graag! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Mede namens de PM’ers 

 

Henno Koelewijn 

(Locatiedirecteur) 


