welkompakket

Beste ouder

Betreft: Uitnodiging klassikaal oudercontact L3 en L4

Het schooljaar gaat zo van start. Vol enthousiasme staan de leerkrachten klaar om het nieuwe schooljaar op te starten. Zij geven
u dan ook graag een woordje uitleg op de eerstvolgende infovergadering.

De infoavond gaat door op dinsdag 10 september 2019 om 19.30 uur.

U wordt ontvangen in de gymzaal:
• De directeur geeft toelichting bij de prioriteiten van het komende schooljaar: het nieuwe leerplan ‘Zin in Leren, Zin in
Leven!’, het traject Nieuwe Autoriteit, schoolafspraken in de kijker, …
• De voorzitter van het oudercomité stelt de werking van het oudercomité voor aan de hand van fotomateriaal.

De leerkrachten zullen u wegwijs maken in heel wat aspecten van de dagelijkse klaspraktijk met o.a. de organisatie in de klas, de
klasafspraken, de leerinhouden, de zorg en differentiatie, het mediagebruik, de projecten, enkele praktische tips, het huiswerk en
studeren, de belangrijke data, de uitstappen, sportklassen voor het 3de leerjaar, de zeeklassen voor het 4de leerjaar, evaluatie en
rapportering, …

Als u vragen hebt, dan krijgt u alvast de kans om die te stellen. We willen met aandrang vragen geen persoonlijke aangelegenheden
op deze avond naar voor te brengen. Daartoe krijgt u later op het jaar de kans.

Uiteraard verwachten we alle ouders! Ouders die meerdere kinderen in de verschillende klassen hebben kunnen zich gerust
verplaatsen tijdens de uiteenzettingen.

Om een juist zicht te hebben op het aantal ouders dat op deze infoavond zal aanwezig zijn vragen
we om in te schrijven via de website tegen ten laatste op maandag 9 september 2019.
Hulp nodig bij het inschrijven? Dat kan steeds op het secretariaat of bij de juf van uw kind.

Met vriendelijke groeten
Lindsey Roose, directeur
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