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         Kortrijk, 8 februari 2022 

 

Beste ouder(s) 

 

Op donderdag 24 februari is er een digitaal oudercontact gepland voor 

de kleuters. Dit is een tussentijds (zorg)oudercontact. Het eerste  

oudercontact ging door in oktober. De bedoeling van dergelijk  

(zorg)oudercontact is dat vooral de ouders van kleuters over wie wij een  

bepaalde bezorgdheid hebben op gesprek gevraagd worden, maar  

evenzeer kunt u als ouder een gesprek vragen als u met een bepaalde  

bezorgdheid zit. Uiteraard wordt dit oudercontact wel als eerste  

oudercontact gezien voor nieuwe peuters die gestart zijn na de  

herfstvakantie.  

Mogen wij dan ook vragen om bijgevoegd strookje zeker in te vullen en 

terug mee te geven met uw kleuter. 

Net zoals in oktober werken we opnieuw met een boekingssysteem. 

Daarvoor gaat u naar de website van onze school.  

• U klikt op de link van de oudercontacten, u kiest de leerkracht 

van uw kind, daarna maakt u een keuze van het uur. Vul de  

gevraagde gegevens in. 

• Bij naam vult u de naam van uw kleuter in. Na het invullen van de 

gegevens klikt u op reserveren.  

• Daarna krijgt u een bevestigingsmail met link in uw mailbox.  

 

Wenst u nog een oudercontact voor een ander kind, herhaalt u hetzelfde. 

 

Per tijdspanne kan er maar één reservatie gemaakt worden. Indien u als 

ouder samen wenst deel te nemen, maar niet op dezelfde locatie bent, 

moet u de link doorsturen. Zo kunt u samen aan het gesprek  

deelnemen. 

 

De link zal online beschikbaar zijn op de website, woensdag 16  

februari om 19u. Vanaf dan kunt u een oudercontact inboeken. 
 

Belangrijk, als u éénmaal hebt ingeboekt kunt u uw keuze niet meer  

online veranderen. Gelieve dan de aanpassing via mail te regelen met de 

leerkracht van uw kind. 

Met vriendelijke groeten 

De leerkrachten en directie 
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Gelieve het bijgevoegd strookje in te vullen en terug mee te geven 

met uw kleuter. 

……………………………………………………………………………………………… 

De ouder(s) van ____________________________________________ 

O heeft voorlopig geen vragen en vindt het niet nodig om de juf te  

spreken. (In juni volgt sowieso nog een oudercontact voor iedereen) 

 

O wenst een gesprek met de juf. 

 

O wordt uitgenodigd door de juf voor een gesprek. 


