Westmalle, 30 maart 2018

Aan de ouders van onze leerlingen in 1 - 2 - 3 - 4 SO

Geachte ouders

Graag nodigen wij u uit op de individuele contactavond van het 3de trimester op donderdagavond 26 april,
van 18.00 tot 21.00 uur.
Op dit oudercontact zijn uiteraard alle ouders welkom. Toch is het in de eerste plaats bedoeld voor ouders die
zich zorgen maken over de studieprestaties van hun zoon of dochter of die advies wensen in verband met de
keuze van een andere optie of studierichting.
Bij het rapport heeft uw zoon/dochter vandaag in papieren vorm het afsprakenblad ontvangen. Het betreft
een licht aangepaste versie van deze brief met hierbij een geïndividualiseerde achterzijde waarop u kan
aanduiden welke leraren u wenst te spreken. Indien dit formulier tijdig (ten laatste op woensdag 18 april)
wordt afgegeven op het secretariaat (1ste graad: secretariaat Groothuys, 2de graad: secretariaat Viator)
ontvangt u het terug met de aanduiding van het juiste uur waarop de leerkracht u kan ontvangen. Mogen wij
u vragen de aangewezen gespreksduur te respecteren (10 minuten per leerling) om zo iedereen aan bod te
kunnen laten komen. Wij dringen er eveneens op aan dat gescheiden ouders gezamenlijk naar de gevraagde
afspraken komen in het belang van een eenduidige communicatie omtrent hun kind(eren).

Gezien de grote drukte die op dat moment verwacht wordt, raden wij u aan tijdig naar de school te komen
om zo nog een geschikte parkeerplaats te vinden.
Wat de oriënteringsjaren betreft:




voor 2 SO: in de eerste plaats dient dit oudercontact om verschillende vakleraren van uw
zoon/dochter te kunnen spreken. Mogelijk hoort u van uw zoon of dochter of de klassenleraar het
op 26 april aangewezen vindt om het advies dan al met u te bespreken. Er is sowieso nog een
bijkomend oudercontact voorzien i.v.m. het studiekeuzeadvies op maandag 14 mei. U ontvangt
hierover later nog een apart schrijven.
voor 4 SO had u reeds voor de paasvakantie de mogelijkheid een gesprek te voeren met de
klassenleraar over het studieadvies. Opgelet: de klassenleraren fungeren daarom op donderdag
26 april uitsluitend als vakleerkracht.

Met oprechte groeten en graag tot uw dienst
Namens directie en leraren

E. Van Huffelen
algemeen directeur
Zonder afspraak:




De heer E. Van Huffelen, algemeen directeur, ontvangt de ouders in zijn kantoor in het Groothuys op de
eerste verdieping.
De heer R. Vandebosch, adjunct-directeur, heeft zijn kantoor in de Viator op de eerste verdieping.
Het kantoor van mevr. K. Swaans, coördinator 1ste graad, bevindt zich in het Groothuys op het gelijkvloers.
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