10 december 2021

Beste ouder

Betref: digitaal oudercontact december
Voor de kerstvakantie nodigen we u uit op het oudercontact van uw kind.
Omwille van de coronamaatregelen zal dit online verlopen via Teams. Deelnemen aan
het gesprek kan met een pc met webcam en microfoon maar ook met tablet of
smartphone.
We werken hiervoor terug met een boekingssysteem, waardoor u zelf het tijdstip voor (elk van) uw
kind(eren) kan aanvragen en meteen een uitnodiging voor het online oudercontact krijgt.
Intekenen kan vanaf vrijdag 10 december om 16.00 uur via de website of de QR-code op deze brief.
Als bijlage bij deze brief, vindt u een stappenplan om het oudercontact aan te vragen.
Enkele belangrijke tips bij het maken van de afspraak:
-

Spreek als ouders onderling af wie het oudercontact aanvraagt. Zo vermijden we dubbele
afspraken.
Duid zeker de leerkracht van uw kind aan.
Noteer bij ‘Naam’: ouder van … (naam van uw kind) of gewoon de naam van uw kind.

De oudercontacten zijn gespreid over 1 of 2 dag(en). De data en tijdstippen die beschikbaar zijn voor
de klas van uw kind kan u online raadplegen via het boekingssysteem (door de leerkracht te
selecteren en de beschikbare data/tijdstippen te bekijken).

De mogelijke data zijn:
Dinsdag 21 december en/of woensdag 22 december.
We hopen dat u er alles aan doet om u op één van deze tijdstippen vrij te maken. We vinden het
oudercontact van uw kind een belangrijke dialoog tussen school en ouders.
Mocht u toch verhinderd zijn voor deze oudercontacten, stuur dan een mailtje naar de leerkracht van
uw kind.
Vragen of hulp nodig om het oudercontact aan te vragen?
Op het secretariaat helpen ze u graag verder.
Ook bij juf Hanne Vande Velde (hanne.vandevelde@kbkscholen.be), kunt u terecht.
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STAPPENPLAN: Intekenen voor het oudercontact.
1) Scan de QR-code of klik op de link op onze website www.basisschoolvlaanderen.be

2) Je komt op deze pagina terecht.

3) Selecteer de leerkracht van uw kind.
! Hier kan u zien welke dag en welk tijdstip de leerkracht van uw kind beschikbaar is !
Selecteer de dag en het tijdstip dat ook voor u past.

2. Kies de dag!

3. Kies het tijdstip!

1. Selecteer de
leerkracht!

4) Vul de naam van uw kind en uw eigen emailadres in. Aanvaard het privacy beleid.

Vul deze gegevens in.
Bij ‘Naam’ noteert u de
naam van uw kind.

Vink deze
optie aan.

5) U krijgt een bevestiging op het scherm.
U ontvangt ook een mail ter bevestiging met de uitnodiging voor het online oudercontact.

Fout gereserveerd?
U kan via deze knop
aanpassen.

Via deze knop kunt u de
reservering annuleren.

