
“Scholengemeenschap Hageland”
Vrije Basisscholen van Bierbeek, Holsbeek, Linden, Lubbeek, Wilsele-Putkapel, Nieuwrode, Roosbeek en 

Sint-Joris-Winge, Buitengewoon Basisonderwijs Lovenjoel

Lovenjoel, 20 oktober 2020

vrijdag
13/11/2020

rapport
bespreken videochat

ouder(s)
leerkracht(en

)
Beste ouder,
Beste opvoeder,
 
We nodigen u vriendelijk uit op het oudercontact op vrijdag 13 november 2020. Omwille van de situatie met covid-19 
zal deze avond anders verlopen dan de voorbije jaren. Toch vinden we het belangrijk om alle ouders die avond te 
kunnen spreken. We willen met u de schoolresultaten bespreken alsook hoe uw kind zich op school voelt.

De gesprekken zullen daarom via videochat of telefonisch georganiseerd worden. 

Inschrijven is verplicht. Vul onderstaand strookje in en geef het mee met uw kind vóór maandag 26 oktober, of bezorg 
de klasleerkracht via mail uw antwoord. Indien u meerdere momenten kan, mag u zeker meerdere momenten 
aankruisen. De klasleerkracht zal u laten weten wanneer we u verwachten. We proberen daarbij -in de mate van het 
mogelijke- rekening te houden met uw voorkeur. We voorzien 35 minuten tijd om u te informeren over hoe het met uw 
kind gaat op school.

Vriendelijke groeten,
Het schoolteam van Ten Desselaer

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik, ………………………………………………………., ouder, opvoeder van ………………………………………
 

 kies voor een online oudercontact via videochat.
 kies voor een telefonisch oudercontact.
 zal helaas niet aanwezig zijn. 

Ik wil graag een afspraak met:

 De klasleerkracht

 Juf Marleen (godsdienst)
 Meester Tom S. (godsdienst)
 Meester Tom V.E. (LO)
 Meester Jan (LO)
 Juf Nienke (LO, BLIO)
 Juf Céline (BLIO)
 Juf Lies (BLIO)

 Juf Sara (logo, BLIO)
 Juf Elke (logo, BLIO)
 Juf Julie (logo)
 Juf Eveline (kiné)
 Juf Jana (pitstop, therapie, BLIO)
 Meester Jeroen (pitstop, therapie)

 Anne Sas (directeur)

 Juf Fréderique (orthopedagoog)
 Juf Babette (orthopedagoog)

Ik kan aanwezig zijn in deze periode(s):

  15u45 – 17u30   17u30 – 19u15   19u15 – 21u
   

Ten Desselaer


