
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw zoon of dochter zit in de derde of vierde klas basis of kader en volgt 
het profiel E&O, HBR of Z&W. Wij vinden het belangrijk dat elke leerling 
zélf aan de slag gaat met zijn/haar ontwikkeling op school. Een aanzet 
daartoe is het driehoekgesprek. 
 
Wat is een driehoekgesprek? 
Een driehoekgesprek is een gesprek tussen de leerling, ouder(s) en de 
mentor. De leerling neemt in het gesprek het voortouw. Hij of zij vertelt 
hoe het gaat op school. Uw zoon of dochter bereidt het gesprek voor 
door het maken van een opdracht in PowerPoint of (in overleg) op een 
andere manier. De opdracht vindt u in de bijlage bij deze brief. Op 
school besteden wij hieraan ook aandacht.  
 
Dit schooljaar vinden twee driehoekgesprekken plaats. 
 
Wanneer vindt het eerste driehoeksgesprek plaats? 
De gesprekken vinden plaats in periode van 7 t/m 18 september. Via de 
Stad & Esch-app ontvangt u van de mentor van uw zoon/dochter een 
uitnodiging. Daarin staat een overzicht met mogelijke data en tijden. 
Hierop kunt u zich inschrijven. De gesprekken vinden online plaats.  
 
Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op met de 
mentor van uw zoon/dochter.  
 
Wij kijken uit naar goed en vruchtbaar gesprek! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de mentoren van deze klassen, 
 
 
 
 
Benjamin Koster,  
docent Engels.  
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Dit schooljaar vinden 2 driehoekgesprekken plaats. Een driehoekge-
sprek is een gesprek tussen jou, je ouder(s) en je mentor waarin jij het 
voortouw neemt. Je vertelt hoe het gaat met jou op school. Je bereidt 
het gesprek voor door het maken van een PowerPoint of (in overleg) op 
een andere manier. 
 
 
1. Dit ben ik! 

Vertel wat over jezelf. Welke eigenschappen zijn kenmerkend voor jou? 
Wat vind je leuk om te doen? Waar word je blij van? 
Hoe heb je de afgelopen weken in klas 3 of 4 ervaren? Hoe zit jij in je 
vel? 
 
 
2. Terugblik 

Vertel iets over de ontwikkeling die je hebt doorgemaakt in klas 2 of 
klas 3. 
a. Welke vakken of vaardigheden gingen je gemakkelijk af, of ben je in 

gegroeid? 
b. Welke vakken of vaardigheden vond je moeilijk en verwacht je je dit 

jaar extra voor in te moeten zetten? 
c. Welke kwaliteiten heb je ontwikkeld? (blader terug in je Magister 

portfolio) 
d. Wat was de leukste ervaring tot nu toe op school? 
e. Je hebt dit profiel gekozen. Vertel hoe je tot deze keuze bent ge-

komen. Wat sprak jou aan? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Doelen 

a. Waar heb jij zin in dit schooljaar? 
 
b. Wat is je doel voor de komende tijd?  

 Hoe ga je concreet aan de slag met dit doel?  
 Welke stappen moet je nemen? 
 Waaraan kun jij zien dat je doel is behaald? Wanneer vind je dat 

je succesvol bent geweest? 
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Voorbeelden: 
 Ik wil beter kunnen onthouden (uit het hoofd leren)  
 Ik wil beter kunnen plannen 
 Ik wil me beter kunnen concentreren (focus op het school-/ 

leerwerk)  
 Ik wil slim teksten kunnen leren (leesvaardigheid verbeteren)  
 Ik wil meer doorzettingsvermogen krijgen (wilskracht vergroten)  
 Ik wil creatiever worden (oplossingen bedenken)  
 Ik wil me beter kunnen motiveren (aan het werk gaan en aan het 

werk blijven)  
 Ik wil beter kunnen samenwerken. 

 
 

4. Afspraken 

Welke afspraak wil je voor de komende periode maken met jezelf, je 
ouders en je mentor? 
 
 
5. Afsluiting 

Wat wil je nog zeggen? 
 
 


