LAGERE SCHOOL

Uitnodiging oudercontact HERFSTRAPPORT - lagere school:
donderdag 29 oktober 2020
Beste ouder(s)
Via een oudercontact wil de klasleerkracht u graag inlichten over het verloop, de leerontwikkeling en
schoolprestaties van uw kind. Samen worden ook de resultaten op het herfstrapport besproken.
Als school hechten we veel belang aan uw aanwezigheid en betrokkenheid. We vinden het dan ook heel
belangrijk dat u op dit moment aanwezig bent.
Belangrijk om weten! De voertaal voor dit contactmoment is het Nederlands. Indien u de taal niet
machtig bent, vragen wij u een tolk of vertrouwenspersoon mee te brengen.
Hoe maakt u een afspraak?
- Maak via Smartschool – module oudercontact een online afspraak met de leerkracht. U kan daar
raadplegen welke tijdstippen nog vrij zijn.
 Meer info? Zie handleiding - Smartschool module oudercontact.
-

Indien u problemen heeft met uw Smartschoolaccount kan u contact opnemen met het secretariaat op het
nummer 053/46.33.00. Zij zullen telefonisch met u een afspraak maken.

-

We vragen u tijd vrij te maken voor het oudercontact op de voorziene datum. Lukt het toch niet om langs
te komen, kan u contact opnemen met de klasleerkracht (via Smartschool, telefonisch, via de agenda, …).
Onderling kan er dan een alternatief moment afgesproken worden.

-

Het is mogelijk om – gezien de huidige gezondheidscrisis – het oudercontact via een live-sessie uit te voeren.
Indien u dit wenst, dient u dit zelf af te spreken met de klasleerkracht. Hij/zij zal met u een afspraak maken
via Smartschool voor een live-oudercontact.

Richtlijnen COVID-19 tijdens het oudercontact:
- Bij een fysiek oudercontact draagt u een mondmasker en houdt u ten allen tijde voldoende afstand
(minstens 1,5 meter) van andere ouders, kinderen en personeelsleden.
- Wanneer u een gebouw betreedt ontsmet u de handen.
- Er is telkens een andere in- en uitgang per gebouw zodat mensen elkaar niet kruisen.
- Respecteer het voorziene uur van afspraak en wees tijdig aanwezig op uw afspraak. Zo vermijden we dat
ouders (te lang) in de gang moeten wachten.
- Beperk (indien mogelijk) de aanwezigheid op het oudercontact tot 1 ouder.
- Per gebouw zal een wachtruimte voorzien worden waar u zittend op veilige afstand kan wachten op uw
beurt. We vragen u om hier plaats te nemen en niet aan het klaslokaal te wachten.
Met vriendelijke groeten
Stanny De Block
Directeur Basisschool De Bij
GO! Basisschool De Bij
Kleemputtenstraat 16
1770 Liedekerke
tel. 053/46.33.00
info@debij.be
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Wie is wie?
Directie

meester Stanny

Zorgcoördinatoren

juf Els DW – kleuters/1ste en 3de graad
juf Sharon – 2de graad

Klasleerkrachten kleuterafdeling

klas K0/1A – juf Tina
klas K0/1B – juf An
klas K0/1C – juf Jana
klas K2A – juf Stefanie
klas K2B – juf Barbara
klas K3A – juf Saskia en Lore
klas K3B – juf Nadine

Klasleerkrachten lagere afdeling

klas L1A – juf Marina
klas L1B – juf Lies
klas L2A – juf Katrien A.
klas L2B – juf Shari
klas L3A – juf Annabel
klas L3B – juf Inge
klas L4A – juf Katrien DJ.
klas L4B – juf Natalie en Mieke
klas L5A – juf Els A.
klas L5B – juf Shana
klas L6A – juf Ann
klas L6B – juf Eva (ter vervanging van juf Elisa)
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