
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 

Tussen maandag 9 en vrijdag 20 september staan de startgesprekken ge-
pland. In dit gesprek maakt u kennis met de mentor van uw kind en be-
spreekt u de ontwikkeling van uw zoon/dochter.  
 
Samenwerking met ouders 
Een goed contact met ouders vinden wij zeer belangrijk. Onderzoek wijst 
uit dat leerlingen het beste presteren als zij met hun ouders en hun mentor 
af kunnen stemmen over wat zij nodig hebben voor hun leerproces. Als ou-
ders zich bij het leerproces van hun kind betrokken voelen, blijken leer-
lingen makkelijker te leren en gaan zij met meer plezier naar school. Wij vin-
den het onze taak om goed met u samen te werken; gedurende het school-
jaar nodigen wij u daarom uit voor mentorgesprekken, informatieavonden, 
etc.  
 
Persoonlijk leiderschap 
Als leerlingen meer eigenaar zijn van hun eigen leerproces, worden ze zich 
bewuster van hun leerproces en van hun talenten. Dit stelt ze in staat om de 
voor hen optimale resultaten te bereiken. Hiervoor heeft uw zoon/dochter 
uw steun en stimulering thuis ook nodig en een goede afstemming tussen 
de mentor, u en uw kind is hierbij cruciaal. 
 
Startgesprek 
Wat wordt in het startgesprek besproken: 
 Uw zoon/dochter vertelt wat hij/zij het komende jaar wil bereiken, hoe 

hij/zij dat wil bereiken en wat hij/zij daarvoor nodig heeft. 
 U kunt aanvullende informatie over uw kind geven. 
 Samen (u, uw kind, de mentor) maakt u heldere afspraken en spreekt u 

uit wat de verwachtingen van elkaar zijn. 
 
Het is de bedoeling dat uw zoon/dochter bij dit gesprek aanwezig is. Als er 
zaken zijn die u alleen met de mentor wilt bespreken, dan kunt u dit bij de 
mentor van uw kind aangeven.   
 
Uitnodiging via app Stad & Esch & app 
U ontvangt de uitnodiging voor dit startgesprek van de mentor via de Stad 
& Esch & app. Als u vragen heeft over het startgesprek of over de app, 
neemt u dan gerust contact met mij op (cmeijer@stadenesch.nl).  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Chris Meijer, 
leerlingcoördinator theoretische leerweg. 
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