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Uitnodiging oudercontact 3 kleuter- en lagere school  
maandag 25/04/2022  
 

 
Beste ouder(s)  
 
Via een oudercontact wil de klasleerkracht u graag inlichten over de leerontwikkeling en schoolprestaties van 
uw kind.  
- In de kleuterschool wordt samen het verloop van de afgelopen periode bekeken (hoe is er gespeeld, 

gewerkt en geleerd).  
- In de lagere school worden de resultaten op het lenterapport besproken. 
 
Als school hechten we veel belang aan uw aanwezigheid en ouderbetrokkenheid. We vinden het dan ook 
belangrijk dat u op dit moment aanwezig bent.  
 

 

Het oudercontact gaat door op maandag 25 april 2022. 

 

Maak via Smartschool – module oudercontact een online afspraak 
met de leerkracht.  
U kan daar raadplegen welke tijdstippen beschikbaar zijn. 

 Meer info? Zie handleiding - Smartschool module 
oudercontact. 

 

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

 

U kan van vrijdag 1 april 2022 – 12u00  tot woensdag 20 april 2022 – 
23u59 online een afspraak maken. 

 Vanaf donderdag 21 april 2022 zullen ouders die nog geen 
afspraak gemaakt hebben een herinnering ontvangen 
(telefonisch en/of via sms). 

 

De voertaal voor dit contactmoment is het Nederlands. Indien u de 
taal niet machtig bent, vragen wij u een tolk of vertrouwenspersoon 
te voorzien.  

 
 

https://debij.be/schoolwerking/smartschool
https://debij.be/schoolwerking/smartschool
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Wie is wie?  

 
Directie meester Stanny – directie@debij.be of 053/46.33.00 
 
Secretariaat juf Karine en juf Shauni – info@debij.be  

 
Zorgcoördinatoren juf Els DW. – zorg@debij.be – 053 46 33 04 

  juf Sharon – zorg1@debij.be – 053 46 33 04 
 
Beleidsondersteuning/mentor juf Claudia 
 
Ondersteunende leerkrachten juf Lies (L1 en L2) 
 juf Mieke (L3 en L4) 
 juf Shari (L5 en L6) 
 juf Charlotte (kleuter en lager) 

juf Lore (kleuter)  
juf Elke (kleuter) 
juf Larissa (kleuter) 

 
Klasleerkrachten kleuterafdeling klas K1A – juf Tina  

klas K1B – juf An en Elke 
klas K1C – juf Jana 
klas K2A – juf Stefanie  
klas K2B – juf Barbara  
klas K3A – juf Saskia en Lore 
klas K3B – juf Nadine  
 

Kinderverzorgsters Juf Lissa en juf Shauni 
 
Klasleerkrachten lagere afdeling klas L1A – juf Marina  

klas L1B – juf Valerie  
klas L2A – juf Katrien A.  
klas L2B – juf Celien  
klas L3A – juf Annabel  
klas L3B – juf Kelly 
klas L4A – juf Silke 
klas L4B – juf Nele 
klas L5A – juf Els A. 
klas L5B – juf Eva 
klas L6A – juf Ann  
klas L6B – juf Elisa en Shari 

 
Beweging – LO Juf Larissa (K0/1A+B+C, K2A/B en K3A) 
 meester Jelle (K0/1A+B+C, K2A/B en K3B) 
 meester Johan (K3A/B en L1 – L6)  
 
Levensbeschouwing juf Inés – Katholieke godsdienst  
 juf Lieve en juf Sara – Zedenleer  
 juf Zakiya – Islamitische godsdienst  
 meester Renaat – Protestantse godsdienst  
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