
T: 0118-613508     info@absmiddelburg.nl  www.absmiddelburg.nl 

 

 
  
 

Aan:  ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8 
Betreft:  uitnodiging startgesprek 
 
 
Middelburg,  23 augustus 2019 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Aan het begin van ieder schooljaar voeren we een startgesprek met alle ouders. In het gesprek gaat 
het vooral over uw kind in de klas en thuis en kunt u (verder) kennismaken met de leerkracht(en).  
 
We nodigen u van harte uit voor een startgesprek. De gesprekken voeren we op donderdag 5 
september en dinsdag 10 september. Er is de mogelijk om ’s middags of ‘s avonds een gesprek te 
voeren. Wij vragen u onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk dinsdag 27 augustus in te leveren bij 
de leerkracht van uw oudste kind. Wij verzoeken u nadrukkelijk om minimaal twee dagdelen open te 
laten waarop u aanwezig kan zijn. Alleen zo lukt het ons om alle afspraken te plannen en rekening te 
houden met uw agenda. U ontvangt enkele dagen daarna de definitieve uitnodiging met de dag en tijd 
van het gesprek. 
 
U ontvangt vandaag ook een mail met daarin een link naar een vragenformulier met een aantal vragen 
over uw kind. We willen u vragen dit formulier in te vullen voor vrijdag 30 augustus. De leerkracht 
gebruikt dit formulier om het gesprek verder voor te bereiden. U krijgt, na het invullen, automatisch 
een PDF met uw gegeven antwoorden in uw mailbox. Heeft u meerdere kinderen op school? Dan 
graag voor ieder kind opnieuw een formulier invullen. Dit gaat gemakkelijk, door bij het einde te 
kiezen voor de keuze ‘nogmaals het formulier invullen’.  
 
U kunt het formulier ook bereiken via de hiernaast weergegeven QR-code.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
Anneke van Os 
adjunct-directeur 
 
aanmeldingsstrook: uiterlijk inleveren dinsdag 27 augustus (bij leerkracht oudste 
kind) 

Naam:  _____________________________________ 
 
Naam kind: _____________________________________ groep: 

  _____________________________________ groep: 

  _____________________________________ groep: 

_____________________________________ groep: 

bezoekt het gesprek  wel/niet.  Bij komst zijn de volgende dagdelen mogelijk*:  
Let op! Laat minimaal 2 dagdelen open! 
donderdag: - 15.00 – 18.00 uur   dinsdag: - 15.00 - 18.00 uur 
05-09-2019 - 19.00 – 21.30 uur   10-09-2019 - 19.00 - 21.30 uur 
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