
                                                                                                                                                                     
                                                                 

 6 september 2022 

 
Geachte ouder(s),                                                                  

 

De overstap naar een nieuwe school of nieuwe klas roept wellicht heel wat vragen bij u 

op. Daarom nodigen we u vrijblijvend uit op een infoavond voor ouders die zal doorgaan, 

op dinsdagavond 13/09, volgens onderstaand schema in de klas(sen) van uw kind(eren). 
 

 L1 A & B van 18u30 tot 19u15          of van 19u30 tot 20u15 

 L2 A & B van 18u30 tot 19u15          of van 19u30 tot 20u15 

 L3 A van 19u15 tot 19u45          of van 20u00 tot 20u30 

 L4 A van 19u15 tot 19u45          of van 20u00 tot 20u30 

 L5 A van 19u45 tot 20u15         of van 20u15 tot 20u45 

 L6 A van 19u45 tot 20u15         of van 20u15 tot 20u45 
   

U zal er uitleg krijgen over Zill, de klaswerking, de didactische aanpak (o.a. huistaken/leren-

leren…), de onderwijsmethodes en de leerstof, het lessenrooster, het evalueren en rapporteren… 
 

De leerkrachten van L1A en L1B ontvangen u graag in het lokaal van L1A. 

De leerkrachten van L2A en L2B ontvangen u graag in het lokaal van L2A. 
 

Ook de zorg- en gymleerkracht zijn aanwezig van 18u30 tot 20u00. 

Alle leerkrachten zullen na hun uiteenzetting ook uw vragen beantwoorden. 
 

Het is natuurlijk wenselijk dat de leerkrachten zich strikt aan bovenstaand schema 

kunnen houden. Wil dan ook als ouder(s) tijdig aanwezig zijn in de klas van uw kind. 
 

Wij hadden u graag de kans gegeven algemene vragen vooraf te stellen. Die mag u hieronder noteren.  

Persoonlijke vragen kunnen nadien in een apart gesprekje met de leerkracht aan bod komen. 
                                                      

Bedankt voor uw medewerking en tot volgende week ! 

 

                                                                                          met vriendelijke groeten, 

                                                                                       schoolteam en directie 

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

  

Ouder(s) van  ………………………………………………………………………………………      uit klas  ……………………… 
 

zullen aanwezig zijn op volgende sessie : van ………………………………tot ……………………………………… 
 

Eventuele vragen : 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening, 

 

 

 

 
(gelieve deze brief ondertekend terug mee te geven ten laatste maandag 12/09, dank u) 

 


