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Turnhout,  14 oktober ‘22 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het eerste trimester is weeral ver gevorderd.  Wij zijn ervan overtuigd dat u ten zeerste bekommerd bent omtrent de 
opvoeding en de schoolvorderingen van uw kind.  Daarom is het belangrijk dat ouders en school intens samenwerken. 
 
Wij willen u graag uitnodigen op de contactavonden, waarop u de leerkracht van uw kind persoonlijk kunt spreken. Uw 
aanwezigheid is ZEER belangrijk in functie van de begeleiding van uw kind. Gelieve hiervoor tijd vrij te maken. De leerkracht 
is bereid u te ontvangen in het klaslokaal voor een gesprek. De contactavonden gaan door op donderdag 17 november en 
op dinsdag 22 november. 
 
Indien u wenst, kan u een gesprek aanvragen met de directie (individueel) of zorgleerkracht (samen met klasleerkracht). 
 
Gelieve zo vlug mogelijk onderstaande strook ingevuld mee te geven met uw kind. 
 
De klasfoto’s en individuele foto’s zullen klaar zijn op 17 november. Zoals voorgaande schooljaren kan u 
de foto’s komen bekijken voor of na het oudercontact op donderdag 17 of dinsdag 22 november op het 
secretariaat van de school. Tijdens dit moment heeft u de mogelijkheid om de foto’s te kopen en 
eventueel bij te bestellen. Indien u foto’s wenst te kopen of bij te bestellen, zal u deze ter plaatse 
moeten betalen.  
 
Met vriendelijke groeten 
 

Annemie Daemen 
directrice 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Ondergetekende (naam en voornaam)  ................................................................................................  

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

   wenst de klasleerkracht te spreken op: 

                      o     donderdag 17 november: 

 tussen 16.00 uur – 17.30 uur 

 tussen 17.30 uur – 19.00 uur 

 tussen 19.00 uur – 20.30 uur 

 speelt geen rol 

               o    dinsdag 22 november: 

 tussen 16.00 uur – 17.30 uur 

 tussen 17.30 uur – 19.00 uur 

 tussen 19.00 uur – 20.30 uur 

 speelt geen rol 
  
  wenst de directie te spreken 
  wenst de zorgleerkracht te spreken  
  wenst de leerkracht anderstalige nieuwkomers te spreken 
 
heeft nog een zoon/dochter in klas  ............................  in klas  ........................ in klas  ........................  

Handtekening: 
 

OUDERCONTACT  



 
[Adres bestemmeling] [datum]

 
 


