Stad Brugge Stedelijke Basisschool van Sint-Michiels

Aan de ouder(s) van onze leerlingen

Betreft: Oudercontact lager

Het eerste trimester loopt op zijn einde. In elke klas krijgen de kinderen voor vele vakken een toets. De
resultaten van deze evaluaties worden u meegedeeld in de vorm van een rapport. Een babbel over de
schoolse vorderingen en hoe uw dochter of zoon zich voelt in de groep kan zeer verhelderend zijn.
Er wordt u dan ook de mogelijkheid geboden om hierover eens met de klastitularis van gedachten te
wisselen.
Deze contactavond gaat door op donderdag 19 december 2019.
Om alles vlot te laten verlopen, vragen wij het formulier op de ommezijde in te vullen en aan de
klasleerkracht te bezorgen. Wij proberen rekening te houden met het door u aangekruiste tijdstip.
Onderstaand strookje wordt door de school ingevuld.
Met vriendelijke groet.
Directeur en leerkrachten

Dit wordt door de school ingevuld:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U wordt verwacht om ……………… uur bij de klasleerkracht.
Handtekening leerkracht:

De ouder(s) van ……………………………………………………………………………………………………………
kan/kunnen niet aanwezig zijn.
zal/zullen op de contactavond aanwezig zijn.

Afdeling A, Rijselstraat 71, 8200 Brugge | t 050 38 44 71 | f 050 38 08 86
Afdeling B, Sint-Michielslaan 33, 8200 Brugge | t 050 38 17 65 | f 050 38 08 86
secretariaat@sbsstmichielsbe | www.gemeenteschool-sintmichiels.be | www.brugge.be

Bij voorkeur heb ik/hebben wij een gesprek omstreeks :
16.00 uur - 16.30 uur
16.30 uur – 17.00 uur

18.00 uur - 18.30 uur
18.30 uur – 19.00 uur

17.00 uur – 17.30 uur
17.30 uur – 18.00 uur

19.00 uur – 19.30 uur
19.30 uur – 20.00 uur

U mag gerust meerdere voor u mogelijke afspraakmomenten aankruisen.

Daarnaast is het mogelijk dat u ook een ander lid van het schoolteam wenst te spreken. Kruis die persoon
of personen hieronder aan. De school zal u contacteren om samen een afspraakmoment te vinden. Gelieve
een contactnummer in te vullen:

&

……………… / …………………………………………………………
de directeur, mevr. Stephanie Meire
de zorgcoördinator, Birgit Maes
de leerkracht katholieke godsdienst, mevr. Dymphna Haghebaert/ mevr. Cil Peeters
de leerkracht islamitische godsdienst, mr. Housseyn Mehdaoui
de leerkracht niet-confessionele zedenleer, mevr. Brigitte Beyen/ mevr. Patricia Monteyne
de leerkracht lichamelijke opvoeding, mr. Frederik Danneels/ mevr. Eva Hinderyckx
de zorgjuf/ondersteuner, mevr. Inge Debaere

Handtekening ouders:
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