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OUDERCONTACT 

 
 
 
 

Beste ouders, 
 

Wij organiseren een online oudercontact op donderdag 28 januari vanaf 16 uur. 
 

De kinderen kregen net voor de kerstvakantie het tweede rapport van dit schooljaar mee. Samen met het 
eerste rapport kunt u dus al heel wat te weten komen over de schoolse prestaties tijdens het eerste 
semester. 
 

Misschien ben je wel benieuwd wat de leerkracht nog meer wil vertellen of heb je zelf vragen. Het is ook 
mogelijk dat alles vlot loopt in de klas en er op dit moment geen nood is aan een gesprek. 
 

De veiligheidsmaatregelen verplichten ons om de oudercontacten nu digitaal te organiseren. We maken 
gebruik van Microsoft Teams om online te overleggen. Het stappenplan wordt bezorgd na inschrijving. 
 

Op dit digitaal overleg kunnen jullie met de klasleerkracht spreken over de evolutie 
en de resultaten van uw kind. We voorzien een tiental minuten per leerling. 
 

Het digitaal oudercontact verloopt steeds in aanwezigheid van minstens 1 ouder. 
Aan anderstalige ouders vragen wij om iemand te voorzien die kan vertalen. 
 

Vul onderstaande strook in en bezorg deze zo vlug mogelijk terug. 
  
Met vriendelijke groeten, 
Directie en leerkrachten. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Oudercontact van donderdag 28 januari 2021 
 
Volgens de klasleerkracht: 
  
❑    Alles verloopt zeer vlot in de klas, er zijn geen problemen. Toch kunt u ervoor kiezen om alsnog deel te  
        nemen aan het digitaal oudercontact 
 

❑    We hadden graag in een gesprek een aantal zorgpunten met u besproken.   
 
De ouders van     uit klas   
 
❑  willen graag deelnemen aan een digitaal oudercontact via Microsoft Teams 
 

      ❑ tussen 16.00 uur en 17.00 uur    ❑ tussen 17.00 uur en 18.00 uur    ❑ tussen 18.00 uur en 19.00 uur 
 
       Mailadres voor de uitnodiging: …………………………………………………………………………………………………………. 
 
❑ willen graag via een telefoongesprek de zorgpunten bespreken (dag/tijdstip in overleg met de leerkracht) 
 
❑  zullen niet deelnemen aan een digitaal of telefonisch oudercontact. 

 
Handtekening ouder 
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Digitaal oudercontact op donderdag 28 januari 2021 
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