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Toelichting Mindmap Oudervertelgesprekken groep 1 t/m 4. 
 
Het is de bedoeling dat u samen met uw kind de mindmap gaat aanvullen met informatie. Op de mindmap 
ziet u 8 vakjes met daarin een onderwerp. Vakje 1 is het centrum. Daarin staat de naam van uw kind. 
Vandaaruit gaan er “poten” naar de andere vakjes. In vakje 1 vult u of uw kind de naam in. Daarna volgt u 
samen met uw kind de lijn naar vakje 2.  U leest de tekst voor en praat daar met uw kind over. Vervolgens 
kiest uw kind een mooie kleur viltstift (of potlood) en maakt extra poten aan het vakje. Op die poten 
schrijft u de belangrijkste opmerkingen die bij het vakje horen. Zo werkt u samen met uw kind alle vakjes 
af. Wanneer de mindmap af is mag uw kind de mindmap illustreren met leuke toepasselijke tekeningetjes. 
Tijdens het oudervertelgesprek is deze persoonlijke mindmap van uw kind leidraad voor het gesprek.   
Om u een indicatie te geven van wat er bedoeld wordt met de 8 vakjes volgt hieronder een korte uitleg in 
steekwoorden. Natuurlijk is uw eigen creativiteit bij het invullen heel erg welkom. 

1. Dit is duidelijk: alleen de naam is voldoende 
2. In het vakje de huidige leeftijd van uw kind, daarnaast meerdere poten aan het vakje met bv, 

geboorte zusje/broertje, verhuizing, echtscheiding, sterfgevallen, trouwerij, enz. 
3. Aan dit vakje poten met bv zelf aan en uitkleden, fietsen met of zonder zijwielen, zwemdiploma, 

logeren, goed dingen kunnen onthouden, lang of kort luisteren naar verhaaltjes enz. 
4. Poten met medische gegevens bv medicijngebruik, logopedie, fysiotherapie, ziekenhuisopname, 

bril, problemen in de familie die invloed kunnen hebben op het leren(dyslexie in de fam.?) enz. 
5. Hier zien we graag poten over bv de moedertaal van vader/moeder, bijzonderheden in de 

taalontwikkeling (wanneer begon uw kind te praten, hoe is de zinsbouw, woordenschat), spreekt 
uw kind meer talen enz.  

6. Poten met de favoriete sport-en-speelactiviteiten, waarmee speelt het kind vaak, speelt het liever 
samen of alleen, bij wie gaat het spelen, enz. 

7. Poten met de manier waarop uw kind omgaat met andere kinderen, met volwassenen, met 
onbekende mensen in een winkel of op het sportveld bv. 

8. Poten met de samenstelling van de familie, ieder heeft een eigen poot en erbij vertelt het kind iets.  
 
Het is niet de bedoeling dat u bovenstaande  
“vragen” letterlijk invult. Wij vinden het  
belangrijk dat u samen met uw kind een  
“plaatje” maakt op papier waarop wij een 
 duidelijk beeld krijgen van de wereld van 
 uw kind buiten de schooldeuren zodat wij  
 kunnen inspelen op deze gegevens bij het  
geven van ons onderwijs.  
 
Een voorbeeld vaan een stukje van een  
ingevulde mindmap ziet u hiernaast.  

 

 


