
 

Lagere School 
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Turnhout, 28 januari ‘22 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Zoals u reeds in de schoolbrochure kon lezen, krijgt u ook het 2de trimester de gelegenheid om een gesprek te 
hebben met de leerkracht van uw kind.  Volgens de huidige coronamaatregelen zullen de oudercontacten 
digitaal doorgaan op: 
 

DINSDAG 10 MAART vanaf 16.00 uur 
 
We zullen de oudercontacten via “google-meet” organiseren. Hiervoor heb je een computer/smartphone en 
internet nodig.  Van de leerkracht krijg je een uitnodiging op mail met het aanvangsuur. Klik op de link in deze 
mail één minuut voor de aanvang van het gesprek.   
Wie geen computer/smartphone of internet heeft, zal telefonisch gecontacteerd worden.  
 
Via deze manier hopen we toch een vlot oudercontact te laten plaats vinden. 
 
Wilt u hieronder aanduiden: 

 met wie u een gesprek wenst; 
 of we bij de planning rekening moeten houden met broers/zussen. 

 
Gelieve zo vlug mogelijk onderstaande strook ingevuld mee te geven met uw kind. 
 
Annemie Daemen 
directrice 
 

Info 6de leerjaar: De ouders van kinderen in het 6de leerjaar worden afzonderlijk uitgenodigd voor een gesprek 
met de klastitularis en eventueel de CLB-medewerker, met het oog op een verantwoorde 
studiekeuze secundair onderwijs (april ‘22). 

 ____________________________________________________________________________________  

Ondergetekende ……. ..................................................................................................................................................  

vader/moeder van  ............................................................................................ ……… klas …………………………….. 
 

 wenst de klasleerkracht te spreken 

 wenst de directie te spreken  

 wenst de zorgleerkracht te spreken  

 wenst de leerkracht anderstalige nieuwkomers te spreken  

 wenst geen gebruik te maken van het oudercontact 
 

voorkeurstijdstip:  

 tussen 16.00 uur – 17.30 uur 

 tussen 17.30 uur – 19.00 uur 

 tussen 19.00 uur – 20.30 uur 

 speelt geen rol 

heeft nog een zoon/dochter in klas  ........................  in klas  ................. 
 
Handtekening: 
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