Informatie voor ouders over de Perspectiefklas
Uw kind kan vanaf 11 januari 2021 meedoen aan de Perspectiefklas. Hieronder vindt u informatie
over de Perspectiefklas en wat het ook voor u kan betekenen.

Wat is de Perspectiefklas?
De Perspectiefklas is een klas voor leerlingen van groep 5 en 6 die het schoolse leren moeilijk vinden.
Het programma is gericht op versterken van het zelfvertrouwen van uw kind en het ‘leren leren’
Wat levert deelname uw kind op?
•
•
•
•

Uw kind leert zijn of haar sterke kanten beter kennen.
Uw kind krijgt meer zelfvertrouwen op gebied van leren.
Uw kind leert schoolse taken beter aan te pakken.
Uw kind krijgt meer plezier in school en leren.

Uw kind krijgt gedurende twaalf weken een programma aangeboden gedurende een dagdeel per
week. De opzet is: twee maandagochtenden van 9.00 tot 12.00 uur deelname van de leerlingen aan
de Perspectiefklas afgewisseld met een maandag coaching van uw kind in de eigen groep.

Samenwerken aan een beter perspectief
U neemt deel aan drie ouderbijeenkomsten die in de periode dat uw kind de klas bezoekt worden
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen thema’s aan de orde rond het opvoeden, school,
sociaal emotionele ontwikkeling, helpen bij huiswerk en vrijetijdsbesteding.
Data/tijd ouderbijeenkomsten
Ouderbijeenkomst 1: 11 januari 2021
Ouderbijeenkomst 2: nog niet bekend
Ouderbijeenkomst 3: 21 juni 2021

9.00 tot 12.00 uur vanaf 11.15 uur kijken in de
perspectiefklas
9.00 tot 12.00 uur- vanaf 11.15 uur kijken in de
perspectiefklas
9.00 tot 12.00 uur- vanaf 11 uur kijken in de
perspectiefklas/ feestelijke afsluiting

Wat levert deelname u op?
•
•
•
•

U kunt uw vragen stellen en met andere ouders in gesprek gaan over de opvoeding van uw kind.
U kunt thuis of op school een gesprek hebben over de opvoeding van en zorg voor uw kind met
een van de begeleiders van de ouderbijeenkomsten.
U krijgt informatie over het leren van uw kind en hoe u uw kind hierbij kunt helpen.
U krijgt tips voor het versterken van het zelfvertrouwen van uw kind.

•

Door de aandacht voor afstemming tussen u, uw kind en de leraar vergroot u de kans op een
goede samenwerking.

Organisatie
De Perspectiefklas wordt verzorgd door twee leraren van de Speciale Basisschool de Vlieger: Chantal
Neys en Monique Welling.
De ouderbijeenkomsten worden verzorgd door de oudercontactpersonen van het JGT Liduin Bouwer
en Janneke van Leeuwen.

