Tielt
oktober 2019
Beste ouder(s) van leerlingen van het 1ste t.e.m. het 3de jaar
Jullie dochter/zoon krijgt net vóór de herfstvakantie een maandrapport en
een attituderapport naar huis mee.
✓ De studieresultaten van de maand september/oktober worden op het maandrapport
genoteerd. Om eventuele onvoldoendes weg te werken, kan de klassenraad via het
cijferrapport een remediëringsactiviteit voorstellen.
✓ Iedere leerkracht evalueert daarnaast 4 belangrijke houdingen bij de leerling(e): respect,
in groep functioneren, interesse en inzet in de klas en stiptheid.
Deze algemene beoordeling wordt in het attituderapport weergegeven. De klassenraad
formuleert een besluit en reikt aan iedere leerling(e) een persoonlijk werkpunt aan.
Dit biedt de leerling een kans om aan zichzelf te werken in de groei naar volwassenheid.
Op donderdagavond 24 oktober 2019 geven wij jullie de gelegenheid om tussen
17 u. en 19 u. de eerste bevindingen van dit schooljaar met de leerkrachten te bespreken.
Beste ouder(s), mogen wij vragen om jullie aanwezigheid te bevestigen door onderstaande
strook met jullie dochter/zoon mee te geven en aan de klassenleraar te bezorgen.
Wij vragen jullie vriendelijk om het gesprek tot een tiental minuten te beperken. Zo hoeft
niemand lang te wachten. In bijlage bezorgen wij jullie de namen van de klassenleraar en
de vakleerkracht + het lokaal waar jullie worden verwacht.
Hou er rekening mee dat er geen mogelijkheid is om op de speelplaats te parkeren.
Er is parkeergelegenheid in de omliggende straten, maar vergeet ev. de parkeerkaart niet.
Wij hopen jullie op deze contactavond te ontmoeten.
Met vriendelijke groeten
het directieteam
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------OUDERAVOND DONDERDAG 24 OKTOBER 2019
De ouder(s) van: ……………………………………………………….…………….. Klas:………………
0

kunnen aanwezig zijn op de ouderavond
Tussen:
17 u. – 18 u.
18 u. – 19 u.

Plaats een kruisje bij de tijdsaanduiding die voor u best schikt

0

kunnen op de ouderavond niet aanwezig zijn.

0

wensen een afspraak met een CLB-medewerker te maken.
Handtekening ouder(s)

De klassenleraar brengt uw dochter/zoon van het tijdstip op de hoogte.

