
   
 

 

 

 

 

 

             

  
        LOCATIE        CONTACT                                      WWW.                                         
       Patroonschapstraat 5            secretariaat@lagereschoolblauwput.be                          demozaiekkessello.be 
        3010 Kessel-Lo                             016 25 28 56  

Oudercontact  

Uitnodiging oudercontact 

Kessel-Lo,  14 oktober 2019 

                                
Beste ouder(s)/voogd 
 
We naderen het einde van de eerste periode van het schooljaar. Een goed moment om je te informeren over hoe 
je kind zich de voorbije periode ontwikkeld heeft. Dit doen we op volgende momenten: 
 
Op maandag 21 oktober krijgt je kind het herfstrapport. Er is die dag in elke klas ook een moment voorzien 
waarop de leerkracht met elk kind individueel een gesprekje heeft. 
 
Meneer Geert geeft een algemene duiding bij het rapport op maandag 21 oktober om 19.30 uur. Jullie zijn 
van harte welkom op deze infoavond. 
 
We verwachten jullie vervolgens op het eerste individuele oudercontact op dinsdag 22 of donderdag 24 
oktober telkens van 15.45 uur tot 19.15 uur. 

           
Om deze momenten vlot te laten verlopen, vragen we om de onderstaande strook ingevuld terug te bezorgen 
ten laatste op donderdag 17 oktober.  Later verneem je dan via de klasagenda van je kind het juiste tijdstip 
waarop je verwacht wordt. We proberen hierbij om de oudercontacten van broers of zussen zoveel mogelijk 
aansluitend te plannen. Om alles vlot te laten verlopen vragen we dan ook om het tijdschema te respecteren. 
 
Indien jullie willen, kunnen jullie ook een afspraak aanvragen met de zorgleerkracht of zorgcoördinator. De 
begeleiders van CLB zijn niet aanwezig, maar wie een (hulp)vraag heeft, mag steeds contact opnemen per mail 
of per telefoon (zie onder). Zij zullen dan een gepast moment afspreken om jullie te zien. 
Wie graag de leerkracht lichamelijke opvoeding spreekt, kan dit doen op afspraak. 
 
Voor contact met CLB medewerker: 
Mevr. Joke Vandervurst, tel.: 0490/64 51 09, mail: joke.vandervurst@vclbleuven.be (1ste, 2de en 3de leerjaar) 
Mevr. Sabine Brouns, tel.: 0490/64 51 05, mail: sabine.brouns@vclbleuven.be (4de, 5de en 6de leerjaar)  
 
        
Vriendelijke groeten, 
Directie en leerkrachten | De Mozaïek Vrije Lagere School Blauwput 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
De ouder(s)/voogd van ............................................................................... 
 
1. Zullen aanwezig/niet aanwezig zijn op de infoavond op maandag 21 okt. om 19.30uur. (juiste omcirkelen) 
 
2. Willen graag de klasleerkracht spreken op: (plaats een X in het juiste vakje) 
 

 Dinsdag 22 okt. Donderdag 24 okt. 

Liefst tussen 15.45 en 17.00uur   

Liefst tussen 17.00 en 18.00uur   

Liefst tussen 18.00 en 19.15uur   

  
3. Willen graag een afspraak met zorgleerkracht/zorgcoördinator/niet van toepassing. (juiste omcirkelen)  
 
4. Willen graag een afspraak maken met de gymleerkracht:  

0  Juf Sofie (eerste, tweede en derde leerjaar) 
0  Meester Diederik (vierde, vijfde en zesde leerjaar) 

 
 
 

 
Klasleerkracht wil op di. 22 of do. 24 oktober heel graag de ouders spreken van .......................................... 

 

                                                                                       
                                                                                       

Handtekening(en) van de ouder(s)/voogd, 
 

………………………………………………………………….. 
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