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Portfoliogesprekken.
Zoals u weet starten we binnenkort met de portfoliogesprekken op De Rank

Het is voor ons allemaal de eerste keer dat wij op deze
manier de gesprekken vormgeven. De kinderen zijn al
bezig geweest om samen met de leerkracht de
portfolio’s te vullen en alles begint nu vorm te krijgen.
Inmiddels kunt u ook de gesprekken inplannen in het
ouderportal en wij hebben gezien dat veel ouders dit al
gedaan hebben. Wij willen er nogmaals op wijzen dat
deze gesprekken verplicht zijn. Ook is het de bedoeling
dat uw kind bij het gesprek is. Zij gaan namelijk
vertellen wat ze de afgelopen tijd allemaal geleerd
hebben en wat zij de komende tijd willen bereiken.
De leerlingen zullen dus hun eigen portfolio aan u als
ouder presenteren. Wij merken dat de leerlingen hier erg bij betrokken zijn en het heel leuk
vinden. Dit is ook de reden dat we de gesprekken in de middag hebben gepland en niet in
de avond. Na deze gesprekken zullen we weer evalueren hoe deze werkwijze bevalt en
welke zaken wij aan moeten passen.
Voorin het portfolio zal een begeleidende brief komen, waarop u precies kunt lezen hoe het
portfolio in elkaar zit en wat verder de bedoeling is.

Oudertevredenheidspeiling.
Volgende week krijgt u een mail van ons met het verzoek om een
oudertevredenheidspeiling in te vullen. U kunt vanaf 25 januari deze vragenlijst vinden in
het ouderportaal. U heeft tot 8 februari de tijd om dit te doen. Per gezin kunt u de
vragenlijst invullen. Wanneer iedereen dit heeft gedaan kunnen wij kijken aan welke
verbeterpunten wij als team op De Rank nog kunnen werken. Wij hopen dat u allemaal
deze vragenlijst invult, zodat we een goed beeld krijgen van de wensen en verwachtingen
van de ouders.
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K  O  M
TOLONG FLORES



Fien en Christine zijn afgelopen
zaterdag naar het lustrum
geweest van Tolong Flores 5
jaar en hebben daar de
opbrengst van de collecte bij de
kerstviering overhandigd. Kees
en Linda waren tot tranen toe
geroerd toen ze het mooie
bedrag van € 429,80 aangereikt
kregen. “Voor ons heel
inspirerend om te weten dat je
gesteund wordt door zoveel
mensen en kinderen!” aldus
Linda en Kees.
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By Meester Ko
21|01

Rayan Mesaoudi

23|01

Puck Verhoeks

24|01

Sven Kouwenhoven

26|01

Joël Overdevest

27|01

Trevor de Mink

28|01

Tim de Jong

29|01

Mees van Urk

30|01

Jesse Bal

30|01

Lotte van Ginhoven

30|01

Jasper Winterink

01|02

Fiene van Bostelen

02|02

Siebe Vonk

03|02

Tessa van de Pol

03|02

Justin van der Snoek

03|02

Chai Massing
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