
 

Houthalen, 14 maart 2022 

 

Betreft: Informatie over de individuele, fysieke oudergesprekken periode 2 

 

Beste ouder(s), 

 

Onze leerkrachten willen u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek om u te informeren 

over de leervorderingen en het welbevinden van uw kind tijdens evaluatieperiode 2. 

We zijn heel blij dat we u hiervoor terug mogen ontvangen op school. We gaan deze individuele 

oudercontacten dan ook enkel nog fysiek organiseren. Uiteraard zullen we tijdens deze 

gesprekken wel nog enkele veiligheidsmaatregelen in acht moeten nemen: 

• ouders kunnen enkel deelnemen als ze zich vooraf hebben ingeschreven 

(registratieplicht) 

• de ouders betreden het schooldomein steeds langs de poort van het eigen leerjaar. 

• tussen de leerkracht en de ouder is er steeds voldoende afstand (> 1,5 m) 

• tussen de afspraken door wordt de afspraakzone ontsmet. 

• maximaal 15 minuutjes per gesprek (< 15 minuten contact!) 

• we geven geen handen 

• samenscholing is verboden (1,5 m afstand houden met andere ouders) 

• de ouders ontsmetten hun handen aan de dispenser alvorens ze de school binnentreden 

• open deuren - open poorten - open ramen (verluchting) 

 

Deze oudercontacten zullen plaatsvinden tijdens de week van 28/03 t.e.m. 1/04. 

 

De inschrijvingen voor deze fysieke oudergesprekken zullen wel via mail (en niet op papier) 

gebeuren. Dit vergemakkelijkt de registratie en opvolging. Hoe gaan we te werk? 

• Op woensdag 16/03 om 8.00u. krijgt u een mail met een inschrijflink.  

• U klikt in deze mail op deze inschrijflink en u wordt doorverwezen naar een 

keuzeformulier. 

• In dit keuzemenu ziet u een aantal momenten die de klasleerkracht gekozen heeft om 

het oudergesprek te laten plaatsvinden. 

• U kan nu aangeven of u deelneemt en op welk moment u wenst deel te nemen.  

• Inschrijven kan t.e.m. zondag 20/03 23u00.  

• Opgelet: Probeer tijdig in te schrijven. Hoe eerder u inschrijft, hoe meer 

keuzemogelijkheden! 

• Later zal u nog een mail ontvangen met daarin de bevestiging van uw inschrijving. 

 

We kijken er alvast naar uit om u te mogen ontmoeten tijdens de laatste week voor de 

paasvakantie.  

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

De leerkrachten 

De directie  

 

 

 

                                                                                                                

     

   

                                                                  

                                                                                                               

 

http://www.degriffel-hh.be/

