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Betreft: inplannen 10-minutengesprekken 
       

Rotterdam, 21 november 2018 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 
Op vrijdag 30 november ontvangen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport. In de periode 
tussen 3 en 14 december vinden de zogenaamde 10-minutengesprekken over het rapport van uw kind 
plaats. U kunt dit 10-minutengesprek zelf inplannen middels de Fatima-app of via onderstaande link.  
In de app staat per groep duidelijk aangegeven uit welke dagen en tijdstippen u kunt kiezen. 
Wij verwachten de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 ook bij dit eerste rapportgesprek. We gaan het,  
samen met u en uw kind, hebben over het eerste rapport en de eerste periode in de klas. Het is fijn  
wanneer u het gesprek samen voorbereidt aan de hand van het meegegeven formulier. Het tweede 
rapportgesprek, welke plaatsvindt in maart, zal zonder de aanwezigheid van de leerlingen worden gevoerd. 
Hoewel de leerlingen van groep 3 nog niet bij het rapportgesprek aanwezig zijn, vragen wij de ouders van 
deze leerlingen wel het voorbereidingsformulier samen met uw kind te bespreken en in te vullen. Wilt u 
deze meenemen naar het tien-minutengesprek?  
 
Het gesprek zal plaatsvinden in het lokaal van uw kind. 
Vanaf aanstaande maandag 26 november 15.15 uur kunt u het gesprek inplannen.  

             
Stappenplan App: 
1. Open de Fatima-app (app nog niet geinstalleerd? Zoek de app op ‘Schoolpraat Fatimaschool’) 
2. Ga naar het menu; 
3. Kies ‘rapportgesprekken’; 
4. Selecteer de groep van uw kind; 
5. Vul de gegevens van uw kind en uw e-mailadres in;  
6. Scrol naar de datum en tijd van uw voorkeur; 
7. Klik op ‘opslaan’; 
8. Klik op ‘volgende afspaak’ als u voor een volgend kind het gesprek inplant. 

 
Stappenplan link: 
1. Ga naar: http://www.fatimaschool.schoolpraat-app.nl/gesprekkenplanner; 
2. Selecteer de groep van uw kind; 
3. Vul de gegevens van uw kind en uw e-mailadres in;  
4. Scrol naar de datum en tijd van uw voorkeur; 
5. Klik op ‘opslaan’; 
6. Klik op ‘volgende afspaak’ als u voor een volgend kind het gesprek inplant. 
 
Mocht het u niet lukken, loop dan even bij de leerkracht langs. 
Wij wensen u en uw kind een prettig rapportgesprek toe. 

  
Met vriendelijke groet, 
Team Fatimaschool 
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