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Halle, 18 oktober 2016

Directie & lkn 6de lj aan ouders

Betreft : Oudercontact 6de leerjaar  digitaal afspraak maken
Beste ouders,
Op dinsdag 15 (enkel 6de leerjaar) en donderdag 17 november bent u van harte welkom op het eerste
individuele oudercontact van het schooljaar.
Vermits wij in het 6de leerjaar werken met vakleerkrachten, bieden wij u de mogelijkheid om een gesprek
aan te vragen met één, twee of eventueel de drie leerkrachten; nl.:
Juf Bianca -> klastitularis van 6 B en vakleerkracht wiskunde
Juf Chris -> klastitularis van 6 C en vakleerkracht mens & maatschappij / wetenschap & techniek
Juf Magali -> klastitularis van 6 D en vakleerkracht Nederlands en Frans
Om lange wachttijden te vermijden, vragen wij u om één of meerdere afspraken vast te leggen via
onderstaande link :

http://www.supersaas.be/schedule/zilverberkhalle/oudercontact
Hoe ga je tewerk ?
- Typ de link in de adresbalk van uw computer (Opgelet : elke letter / teken is van belang!).
- U komt terecht op de oudercontactagenda, waar u een afspraak kan vastleggen. U hoeft niet in
te loggen, u kan meteen aan de slag.
- Kies een tijdsstip dat u past. Alle witte vakken zijn nog vrije momenten. Zoals u zal merken kan
u op dinsdagvoormiddag (10u30 – 12u30) of op donderdagnamiddag/avond (15u40-21u00) een
afspraak maken. Voor de namiddag moet u naar beneden scrollen.
- Wanneer u een tijdstip gekozen heeft, geeft u de naam van uw kind in, uw eigen naam en
selecteert u de juiste leerkracht.
- Maak eventueel ook nog een afspraak bij een tweede en derde leerkracht.
- Onthoud het uur van afspraak.
Mocht u niet over een pc met internetverbinding beschikken, kan u telefonisch contact opnemen met
het secretariaat en vraagt u naar Marleen Janssens. Indien u problemen ondervindt kan u ook mailen
naar marleen.janssens@ringscholen.be.
De 3 leerkrachten zullen tijdens het oudercontact plaatsnemen in elkaars buurt, nl. in de klas op
dinsdagvoormiddag en in de nieuwe refter op donderdag.
Ook de leerkrachten godsdienst, zedenleer, lichamelijke opvoeding, de leerbegeleiders (taal/rekenen) en
coördinatoren kunnen u te woord staan. U kan voor eventuele vragen ook terecht bij het CLB.
Gelieve hiervoor bijgevoegde strook aan de klastitularis te bezorgen.
Mogen wij vragen om uw kind(eren) donderdagavond niet zonder toezicht op het schooldomein te laten vertoeven. Het heen en weer hollen in
de gangen / op het domein is storend voor de leerkracht en ouder die op dat moment een gesprek voeren. Dank voor uw medewerking.

Sonia MUYLDERMANS (wnd. directeur)

Ik, ondergetekende,………………………………………………………………vader/moeder/voogd van
……………………………………………………..…………….. leerling uit …………………. (klas) wens ook een
onderhoud met :
 leerkracht zedenleer
 leerkracht godsdienst (O juf Marga / O juf Gülcan / O juf Hafida / O juf Helena)
 L.O.-leerkracht (O meester Gunther / O meester Dean / O juf Els / O juf Carina)
 leerbegeleider
 zorgcoördinator
 CLB
 coördinator lagere
 waarnemend directie

Handtekening

