
Betreft: info over inschrijven bij “Hoe gaat het”- gesprek in november 2017. 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
Op 27 t/m 30 november houden we de gesprekjes in de vorm van ‘hoe gaat het 
nu’. Het is fijn en zinvol om samen met u en uw kind van gedachten te wisselen 
over zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling, als ook de leerresultaten tot nu 
toe. We gaan hierbij uit van onze methodes. Het gesprekje duurt 10 minuten. 
Het eerste rapport gaat uit op 2 maart.  
Dit “Hoe gaat het”- gesprek is bedoeld voor ouder(s), kind en leerkracht(en) uit 
de groepen 1 t/m 8.   
U kunt zich inschrijven vanaf maandag 20 november 08.00 u. t/m 23 november 
23.30 u.. Het is niet de bedoeling om op een andere tijd en of dag, dan de 
geplande dagen en tijden, dit ‘Hoe gaat het’ gesprek te voeren. 
 

 
Voor meer informatie over de manier waarop u zich digitaal in kunt schrijven, 
zie onderstaande stappen:  
 
Wat moet u doen om uzelf in te schrijven?  

 Ga naar app.schoolgesprek.nl (geen www ervoor, dit kan ook met uw 
telefoon of tablet) 

 Vul de voornaam van uw kind in (gebruik geen speciale tekens: Corné 
wordt Corne) 

 Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor de geboortedatum 
(dd-mm-jjjj). Indien u meer kinderen heeft, ziet u ze na het inloggen 
allemaal. 

 Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later 
u inschrijft, hoe minder vrij momenten beschikbaar zijn) 

 Zorg ervoor om 10 minuten tussen de gesprekken te laten ter 
overbrugging. 

 Vul eventueel een opmerking in, ter voorbereiding van de leerkracht 
 Laat uw emailadres en telefoonnummer achter 
 U ontvangt, als u dat wenst een bevestiging per email. Het 

telefoonnummer gebruiken wij om snel contact met u op te nemen, 
ingeval het gesprek niet door kan gaan. 

 
Vriendelijke groet,  
Team De Doornick 

 

http://app.schoolgesprek.nl/

