
 
 
 
 
(brief of mail of tijdens oudervond) uitnodiging Driehoekgesprekken – START gesprek -  
 
  
Hierbij ontvangt u informatie over het eerste gesprek tussen school, leerling en mentor.  
  
Ik wil u erop attenderen dat dit gesprek deze eerste keer iets langer zal duren dan de 
gesprekken later in het jaar.  
Aan het eind van het gesprek vraag ik om jullie, samen met uw zoon/dochter zelf een 
samenvatting te maken van het gesprek en opsturen naar de mentor. Er zal een computer 
aanwezig zijn op school als u wenst om dit gelijk na het gesprek te doen. Het is belangrijk bij 
dit samenvatting dat de verwachting(en) duidelijk verwoord zijn vanuit de leerling gezien en 
ook haalbaar.  

 
Tijdens dit gesprek worden in onderstaande volgorde de volgende onderdelen besproken: 
  
1. uw zoon/ dochter gaat zich voorstellen met behulp van 
   -  3 maximaal 4 accessoires of foto’s (afgedrukt op papier) die typerend zijn voor hem/ haar 
2. schoolloopbaan 
3. gezinssituatie + 
4. afspraken rondom huiswerkbeleid thuis (denk aan ruimte, tijdsindeling, meekijken, overhoren, 
mobiel/internet gebruik) 
5. verwachtingen ouders/leerlingen - 
6.  doel(en) leerling - in eigen woorden 
7.  communicatieplan  
  
Hieronder vindt u een korte beschrijving van de onderwerpen.  

• Loopbaan tot nu toe. Hoe ging dat?  
• Vakken goed/ slecht /leuk/ niet leuk 
• Hoe ziet jullie gezin eruit? Broers/zussen/gescheiden/voogden etc 
• Wat vinden jullie belangrijk voor mij als mentor om te weten/op de hoogte te zijn?  
• Wat verwachten jullie van mij? Wat verwacht ik van jullie? 

• Contact over dingen die niet goed lopen 
• Dingen die gebeuren/veranderen die belangrijk zijn 
• Zowel ik als ouders kaarten situaties aan die ons opvallen 

• Communicatieplan (hoe houden we contact/wanneer contact/ voorkeur over contact via mail/ 
gesprekken na de adviesvergaderingen/ naar behoefte? Van beide kanten wordt er contact opgenomen 
als er iets is.) 

• Medische zaken/dyslexie/dyscalculie etc. 
• Zijn er nog zaken die niet besproken zijn die jullie wel willen aankaarten? 

 

 


