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Dinsdag, 14 maart 2023 

KLAS 6 

Beste ouders 

In de loop van de voorbije schooljaren hebben wij getracht uw kind zo goed mogelijk op te volgen. Dit 

gebeurde in samenwerking met het C.L.B. De dagelijkse toets- en observatiegegevens van de 

klastitularis én de kindcontacten zijn een informatiebron om de mogelijkheden en de eventuele 

problemen van uw kind juist in te schatten.  

Om dit te bespreken en bovendien de overgang naar het secundair zo vlot mogelijk te laten verlopen, 

nodigen wij u uit voor een individueel oudercontact op vrijdag 24 maart. 

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

online inschrijven vanaf woensdag 15 maart 8 uur tot en met woensdag 22 maart  20 uur.  

Indien u niet beschikt over een computer, kan u contact opnemen met de klasleerkracht. De juf zal u 

dan verder helpen.   

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. 

Gelieve bij het inschrijven rekening te houden met de 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. 

 

TIP: JAARLIJKSE BOEKENBEURS OUDERRAAD 

De boekenbeurs gaat door in de binnenspeelzaal van de kleuterafdeling. Wie wenst kan net na 

schooltijd of tijdens het oudercontact met zijn of haar kind samen naar de boekenbeurs gaan.  De 

boekenbeurs is toegankelijk van 15.00u tot 20.00u.  Kinderen zijn enkel welkom op de boekenbeurs 

onder begeleiding van hun ouders.   Leerlingen wachten NIET in de wandelgangen van het gebouw 

tijdens het oudercontact.  Er bestaat wel de mogelijkheid dat ze tijdens jouw overlegmoment op jou 

wachten in de zithoek van de ouderraad.  De toegang tot de groene tuin zonder begeleiding is niet 

toegestaan.   De opbrengst van deze boekenbeurs gaat volledig naar projecten voor onze school.  

Graag tot dan! 
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