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Beste ouder(s) van leerlingen van het 4de t.e.m. het 6de jaar
Geen oudercontact in oktober, wel een leerlingencontact
Eind oktober voorzien wij in principe geen oudercontact voor de hogere jaren. Ons beeld over
de competenties van uw dochter/zoon is immers nog onvolledig en misschien onjuist wegens
de korte evaluatieperiode.
We vervangen het oudercontact door een individueel leerlingencontact. Dit vindt plaats op
donderdag 24 oktober vanaf 15.40 u. (het 8ste lesuur wordt geschorst). Het tijdstip wordt
in de agenda genoteerd. In afwachting van het gesprek mogen de ll. naar huis of kunnen in
de lockerzaal of op de speelplaats terecht, waar toezicht is voorzien.
Voor leerlingen van 6 Verzorging vindt het gesprek op vrijdag 25 oktober vanaf 14.50 u.
plaats. Omwille van de stages wordt het leerlingencontact voor 6 GWW II tot na de
herfstvakantie uitgesteld.
In een gesprek van maximum tien minuten bespreekt de klassenleraar of de vakleerkracht met
uw dochter/zoon de voorlopige studieresultaten en de studiehouding. De leerlingen krijgen hun
punten- en attitude/competentierapport daarna mee naar huis.
Voor wie is er in oktober toch een oudercontact?
Bovenop het leerlingencontact is er op donderdag 24 oktober wel een oudercontact
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voor alle leerlingen die nieuw zijn op onze school;
voor alle leerlingen die binnen de school van richting veranderden;
wanneer de klassenraad meent dat een gesprek met ouders wenselijk is;
wanneer ouders een gesprek met de klassenleraar aanvragen om een bezorgdheid
te bespreken.

Oudercontacten in de loop van het schooljaar
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Het eerste oudercontact vindt voor iedereen op vrijdag 20 december tussen
16 u. en 19 u plaats. Het leerlingencontact over het kerstrapport gebeurt op
vrijwillige basis, maar raden we sterk aan.
Met Pasen kunnen ouders op school worden uitgenodigd om verontrustende resultaten
te bespreken. Die uitnodiging is een beslissing van de klassenraad. Het leerlingencontact
is voorzien op de laatste dag vóór de paasvakantie.
We sluiten het schooljaar in juni af met een oudercontact om het jaarrapport te
bespreken.

Hieronder vindt u een schematische voorstelling van de ouder- en leerlingencontacten. We
hopen om met deze initiatieven het leertraject van uw zoon/dochter nog beter te begeleiden.
Als u vragen of bedenkingen bij deze werkwijze heeft, kan u ons altijd contacteren.
Bedankt voor uw betrokkenheid bij onze school!
Oktober:

leerlingencontact +
evt. oudercontact

Met vriendelijke groeten
het directieteam

December:

oudercontact +
leerlingencontact

April:

evt. oudercontact +
leerlingencontact

Juni:

oudercontact

