
 

  

Uitnodiging oudercontact 27 oktober 2022 

Geachte ouder 
Geachte verantwoordelijke 

U wordt uitgenodigd om, samen met uw dochter of zoon, het rapport te komen afhalen op  
donderdag 27 oktober tussen 16.00 uur en 18.00 uur.   

Graag rekening houden met de volgende data: 

Les valt weg: 

Op maandag 24 oktober 2022 is er geen les omwille van de begeleidende klassenraden. 

Oudercontact: 

Op donderdag 27 oktober 2022 volgen de leerlingen les tot 15.50 uur. 

Aansluitend volgt er een bespreking van de resultaten met de leerling en/of ouder 

o Van 16.00 uur tot 18.00 uur: leerlingen met ouders 

We vinden het contact met ouders belangrijk. Daarom hopen we u samen met uw zoon/dochter op 
dit oudercontact te ontmoeten. Naast een gesprek met de klassenleraar, kan u tijdens het 
oudercontact ook even spreken met de andere leerkrachten. 

Vul het onderstaand strookje in en bezorg het terug aan de klassenleraar tegen  
dinsdag 18 oktober 2022. De klassenleraar zal u via de schoolagenda en via een bericht op 
Smartschool het juiste tijdstip meedelen. 

 Hier afknippen. ....................................................................................................................................................................  

Oudercontact donderdag 27 oktober 2022 

De heer en/of mevrouw  .....................................................................................................................  

ouder(s) van  .....................................................................................  uit klas  ....................................  

 kan/kunnen niet langskomen 

 kan/kunnen aanwezig zijn met zoon of dochter: (2 contactmomenten aankruisen a.u.b.) 

 om het even wanneer tussen 16.00 en 18.00 uur; 

 tussen 16.00 en 16.30 uur; 
 tussen 16.30 en 17.00 uur; 
 tussen 17.00 en 17.30 uur; 
 tussen 17.30 en 18.00 uur. 

 wenst/wensen volgende leerkrachten te spreken:  .....................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 wenst de zorgcoördinator te spreken 

Handtekening ouder/verantwoordelijke  .......................................................................................  



  

Wij geven u ook graag nog wat praktische informatie mee: 

Online raadplegen resultaten + uitleg smartschool tijdens het oudercontact 

Ouders kunnen steeds via Smartschool alle resultaten van taken en toetsen bekijken. Zo kan u op 
elk moment de evolutie van de resultaten van uw dochter/zoon opvolgen. Wie hierover vragen 
heeft, kan tijdens het oudercontact langsgaan in de inkomhal van onze school waar één van 
onze leerkrachten uitleg zal geven over het gebruik van Smartschool. 

Zorg 

Naast de leerkrachten zijn ook de zorgcoördinatoren aanwezig. Zij kunnen tijdens het oudercontact 
extra uitleg geven over eventuele extra begeleiding van uw dochter/zoon.  

Permanente evaluatie 

De leerlingen van BSO hebben geen examens (behalve verzorging derde graad + 
specialisatiejaren). Deze leerlingen hebben les of andere activiteiten tot het einde van het 
trimester. Zij worden gedurende het hele trimester geëvalueerd aan de hand van opdrachten, 
spreekoefeningen, praktijklessen, stage, toetsen en andere activiteiten. 

Met vriendelijke groeten. 

Directie en leerkrachten 


