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LAGERE AFDELING                                

        Halle, 24 oktober 2022 

Beste ouders, 

In de loop van de maand september werd de leerstof van het vorige schooljaar herhaald. Vóór 
de herfstvakantie kregen de leerlingen hun eerste rapport.  Het wordt tijd om de behaalde 
resultaten met de leerkracht te bespreken. Hiervoor plannen wij een individuele contactavond 
op vrijdag 18 november.  
 

Om een afspraak te maken, vindt u in bijlage de aanmeldingsprocedure via Smartschool. U 

kan zich online inschrijven vanaf dinsdag 8 november 18 uur tot en met dinsdag 15 november 

20 uur. Indien u niet beschikt over een computer, kan u zich aanmelden op het secretariaat. 

We maken dan samen met u een afspraak. 

Naast de klastitularis staan ook andere leerkrachten dagelijks in voor de begeleiding van uw 

kind. Een onderhoud met één van deze leerkrachten kan uiteraard ook.  Indien deze dag u 

echt niet past, mag u bij de klasleerkracht een andere afspraak vragen, maar dan wel vóór of 

na klastijd.  

Het oudercontact tussen ouders en leerkracht verloopt in het Nederlands. Ouders die de 

Nederlandse taal niet beheersen, dienen zich te laten vergezellen door een tolk ouder dan 

18 jaar. 

Mogen we u vragen de kinderen niet mee te brengen en de timing te respecteren om alzo de 

avond vlot te laten verlopen voor alle betrokkenen. Dank bij voorbaat! 

Graag willen we u vragen rekening te houden met volgende tips: 

- Wanneer u voor meerdere kinderen een afspraak maakt, laat u best voldoende plaats 
tussen elke afspraak (minstens 30 min.). 

- Wanneer u niet van plan bent te komen, vragen we dit ook via Smartschool aan te 
duiden. 

- Voor elk kind waarvoor u een afspraak maakt, dient u apart aan te melden. 
 
In de heen- en weermap van uw kind vindt u een invulstrookje waarbij de school peilt naar 

het welbevinden van uw kind. Gelieve dit strookje in te vullen en ons terug te bezorgen. 

Waarvoor dank! 

Vriendelijke groeten, 

Directie en leerkrachten. 
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