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Halle, 23 oktober 2017

Directie aan ouders

Beste ouders van het 6de leerjaar,
Het schooljaar begint op volle toeren te draaien en iedereen heeft intussen ook kunnen
wennen aan de nieuwe (vak-)leerkrachten en het doorschuifsysteem.
Om samen de evolutie en resultaten van uw kind te bespreken, nodigen wij jullie uit voor
ons eerste oudercontact op DONDERDAG 16 november 2017 of VRIJDAG 17 november
2017.
Aangezien we met een 70-tal ouders zijn, verdelen we de oudercontacten over 2 avonden.
Donderdag 16 november 2017 ontvangen we graag de ouders die enkel een kind hebben
in het 6de leerjaar.
Vrijdag 17 november 2017 reserveren we voor ouders die meerdere kinderen hebben
binnen onze school, vermits het dan ook in de andere leerjaren oudercontact is.
U zal online een afspraak kunnen maken bij één, twee of de drie leerkrachten.van het 6de
leerjaar. Morgen (zie lager) ontvangt u via smartschool een bericht waarin de link staat
om een oudercontact vast te leggen.
Indien u een gesprek wenst met de zorgjuf Bianca of de zorgcoördinator Ilse, dan kan dit
op vrijdag of u vraagt om een afspraak.

Tot dan,

Het 6de leerjaarteam !

Beste ouders,

Op donderdag 16 (enkel 6de leerjaar) en vrijdag 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 Sandra -> klastitularis van 6 B en vakleerkracht mens & maatschappij / wetenschap & techniek en Frans
Meester Thomas -> klastitularis van 6 C en vakleerkracht Nederlands en muzische vorming
Juf Tanja -> klastitularis van 6 D en vakleerkracht wiskunde (en muzische vorming in 6 D)

Om lange wachttijden te vermijden, vragen wij u om één of meerdere afspraken vast te leggen via onderstaande link :

http://www.supersaas.be/schedule/Marleen_Janssens/Oudercontact_november
Hoe gaat u te werk?








Klik op de link hierboven.
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
donderdag- of vrijdagnamiddag/avond een afspraak maken. Donderdag reserveren we voor ouders die
enkel een kind in het 6de leerjaar hebben.
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. Opgelet, plan de afspraken
niet op hetzelfde moment.
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@zilverberkhalle.be.
De 3 leerkrachten zullen tijdens het oudercontact plaatsnemen in elkaars buurt, nl. in de refter.
Ook de leerkrachten godsdienst, zedenleer, lichamelijke opvoeding, de leerbegeleider juf Bianca, de zorgcoördinator
juf Ilse, de coördinator Marleen en de directeur kunnen u te woord staan. U kan voor eventuele vragen ook terecht bij
het CLB. Gelieve dan via de schoolagenda van uw kind te laten weten wie u wenst te spreken.
Mogen wij vragen om uw kind(eren) tijdens het oudercontact 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.

De leerkrachten 6de leerjaar

