individueel oudercontact 6de leerjaar
voor de overstap naar het secundair onderwijs

brief ten laatste op
10/02 ingevuld
meegeven

6A / 6B
Merksem, 5 februari 2020
Beste ouders,
Wij organiseren een individueel oudercontact op donderdag 20 februari 2020 tussen 15u30 en
20u00  in de eigen klas van uw kind. Onderaan vindt u de momenten dat de klasjuf beschikbaar
is.
Wij nodigen u hierop uit om de studiekeuze voor de overstap naar het middelbaar onderwijs en de
evolutie en/of problemen van uw kind samen te bespreken.
Uw zoon/ dochter is zeker welkom bij dit gesprek. Het is een meerwaarde dat u samen met de
klasleerkracht en uw kind deze belangrijke beslissing kan bespreken.
Hartelijk dank,
Leerkrachten en directie

Ouder(s) van ………………………………………… kunnen op oudercontact komen op de
volgende tijdstippen:
donderdag 20 februari:

☐ 15.30u en 16.30u.

☐ 16u30 en 18u00

☐ 18u00 en 20u00

Handtekening,

hoofdschool
Maantjessteenweg 130
Fr. Adriaenssensst. 123
2170 Merksem
03/645 59 60

www.jomabasis.be
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03/645 64 01

individueel oudercontact 6de leerjaar
voor de overstap naar het secundair onderwijs

brief ten laatste op
10/02 ingevuld
meegeven

6C
Merksem, 5 februari 2020
Beste ouders,
Wij organiseren een individueel oudercontact op dinsdag 18 tussen 15u30 en 17u00 en
donderdag 20 februari 2020 tussen 15u45 en 20u00 in de eigen klas van uw kind. Onderaan
vindt u de momenten dat de klasjuf beschikbaar is.
Wij nodigen u hierop uit om de studiekeuze voor de overstap naar het middelbaar onderwijs en de
evolutie en/of problemen van uw kind samen te bespreken.
Uw zoon/ dochter is zeker welkom bij dit gesprek. Het is een meerwaarde dat u samen met de
klasleerkracht en uw kind deze belangrijke beslissing kan bespreken.
Gelieve uw keuze aan te duiden met 1 ste voorkeur, 2de voorkeur en 3de voorkeur en het briefje
ten laatste maandag 10 februari mee te geven met uw kind. Indien het strookje niet tijdig op
school is, zal de juf zelf een uur aan u meedelen. Het juiste uur wordt via de agenda meegedeeld.
Hartelijk dank,
Leerkrachten en directie

Ouder(s) van ………………………………………… kunnen op oudercontact komen op de
volgende tijdstippen:
dinsdag 18 februari :

☐ 15.30u en 16.30u.

donderdag 20 februari:

☐ 15.45u en 16.30u.

☐ 16u30 en 17u00
☐ 16u30 en 18u00

☐ 18u00 en 20u00

Handtekening,

hoofdschool
Maantjessteenweg 130
Fr. Adriaenssensst. 123
2170 Merksem
03/645 59 60

www.jomabasis.be
directie@jomabasis.be
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Laaglandlaan 232A
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03/645 64 01

