Sint-Ludgardis Openluchtschool
Heidedreef 82
2970 Schilde
 03-353 71 19
 info @sint-ludgardis.be

Schilde, 31 januari 2019
Betreft : oudercontact 6de leerjaar
Beste ouders,
In februari vindt, voor het zesde leerjaar, de tweede individuele contactdag van dit
schooljaar plaats. Deze staat in het teken van de studiekeuze naar het secundair
onderwijs toe. De oudercontacten voor de kleuterschool en eerste tot vijfde
leerjaar worden later in het trimester gepland.
Indien u graag een algemene uitleg krijgt over de structuur van het secundair
onderwijs, werd u reeds uitgenodigd op de informatieavond die ons CLB-centrum
organiseerde.
We verwijzen u ook graag door naar de site :
https://www.vclbvnk.be/
Op deze oudercontacten bespreken we het studieadvies dat in overleg met
directie, zorgcoördinator, CLB en klasleerkracht geformuleerd wordt, en staaft op
verschillende schoolse resultaten, gegevens en observaties.
Om de oudercontacten vlot te laten verlopen, is het gesprek met de leerkrachten
beperkt tot 15 minuten. De klasleerkrachten van het zesde leerjaar plannen een
aantal extra andere momenten in, zodat er voor elk gesprek voldoende tijd is.
Indien u een afspraak wenst te maken, gelieve dan ook onderstaande strook
ingevuld mee terug te geven tegen donderdag 7 februari. Gelieve ook aan te
duiden of u het in orde vindt dat uw zoon of dochter dit studiekeuzegesprek mee
mag volgen. We vinden het immers erg belangrijk dat we ook de kinderen
uitleggen waarom en hoe we tot hun studieadvies kwamen.
Maandag 11 februari wordt u het tijdstip van de afspraak dan meegedeeld.

Met vriendelijke groeten,
Leerkrachten zesde leerjaar

Vanuit aanmoedigingen krijgt een kind vleugels!
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Ondergetekende ____________________________ouder van _______________________
klas 6B kan zich voor het oudercontact vrijmaken op:
 di. 19/02 tussen 8 uur en 8.30 uur
 di. 19/02 tussen 16 uur en 18.00 uur
 wo. 20/02 tussen 8 uur en 8.30 uur
 do. 21/02 tussen 16 uur en 18 uur
 ma. 25/2 tussen 8 en 8.30 uur
 ma. 25/2 tussen 16 uur en 18 uur
 di. 26/2 vanaf 16 uur
 Ik geef de toestemming dat mijn zoon/dochter het gesprek mee volgt.

aankruisen wat van toepassing is a.u.b.
Handtekening



Bevestiging:
Op ………………………………………….hebt u om ……………………uur een afspraak
bij de klasleerkracht in het lokaal van 6B.
(Denkt u aan het feit dat er enkel nabewaking is tot 18 uur)
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