
IKC de Vonkenmorgen behoort tot de Stichting Voorschools en Primair Onderwijs de Linge 

 

Gendt, 17 januari 2018 
 

 
 
Aan: de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 7 
Betreft: informatie over de komende driehoekgesprekken/10-minuten oudergesprekken 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
In de week 8, 19 februari t/m 23 februari 2018 worden er weer gesprekken gevoerd.  
 
De gesprekken voor de groepen 1-2 gaan alleen met de ouders en leerkracht plaatsvinden. Deze 
gesprekken zullen 10 minuten gaan duren. De kinderen die in januari zijn ingestroomd of nog zullen 
instromen krijgen later een gesprek met de leerkracht. 
De gesprekken met de groepen 3 t/m 7 zullen samen met de kinderen plaatsvinden en duren 15 minuten. 
 
Om de komende gesprekken te plannen gebruiken wij het programma Schoolgesprek. Door gebruik te 
maken van deze website kunt u zelf aangeven welk moment u het beste uitkomt voor de gesprekrondes. 
 
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) 

- Selecteer de school. 

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

- Gezinnen met meerdere kinderen staan er ook bij, zodat u direct ook voor al uw kinderen kunt 

plannen.  

- Vul uw inlogcode in, onze school gebruikt hiervoor uw postcode 

- Klik op de openstaande planning, en selecteer uw gewenste tijd (hoe later u inschrijft, hoe    

 minder vrije momenten beschikbaar zijn) 

 

Het inschrijven kan van maandag 22 januari 8:00 uur tot en met vrijdag 26 januari 20:00 uur, daarna 

worden kinderen die niet ingeschreven zijn automatisch ingedeeld. 

 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact op nemen met Diana Scholten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Betty van de Logt 

 

 

 

 

 

Correspondentie adres: Postbus 16, 6690 AA Gendt 
Locatie: Schoolstraat 1, 6691 XP Gendt, T: 0481-421371 
Locatie: Nijmeegsestraat 3, 6691 CJ  Gendt, T: 0481-421298 
Directeur: Betty van de Logt 
E: ikcdevonkenmorgen@delinge.nl 
I: www.vonkenmorgen.nl 
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