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Beste ouder(s)/ voogd  

 

 

Het zijn speciale tijden en dit vraagt om veel speciale maatregelen. 

Voor een vlotte overgang van het basisonderwijs naar het secundair 

onderwijs wordt er een BaSO-fiche opgesteld. Deze fiche bevat belangrijke 

info die nuttig is voor de leerkrachten van de secundaire school waar je 
zoon of dochter in september zal starten. 

Normaal werd deze fiche besproken tijdens een oudercontact met de 
klasleerkracht. Omdat dit niet mogelijk is, gezien de omstandigheden, 

overhandigen we deze voorlopige BaSO-fiche op papier. Het is de 
bedoeling dat je deze fiche grondig leest en eventuele opmerkingen en/of 

aanvullingen noteert op dit exemplaar.  

Indien je graag contact opneemt met de klasleerkracht voor een gesprek 
i.v.m. deze fiche, kan je haar mailen om verder af te spreken. 

Gelieve deze fiche aan de klasleerkracht terug te bezorgen via je zoon of 
dochter voor woensdag 17 juni. Ook als er geen aanpassingen nodig zijn, 
bezorg je de fiche terug. 

 

 

Vriendelijke groet 
 

 
Geert VANDERMEULEN            Klasleerkrachten 6e leerjaar 
Directeur              Zorgteam 

            
geert.vandermeulen@lagereschoolblauwput.be              

0499 885531 
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