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22/02/2019 

Beste ouders, 

Nu onze bezoeken aan de secundaire scholen zijn afgerond en we in de WO-

lessen volop bezig zijn met de overstap naar de middelbare school, organiseren 

we volgende week kindcontacten.  We trekken dan tijd uit om met uw kind in 

gesprek te gaan rond zijn/haar toekomst.  

Jullie, als ouders, spelen in dit proces een belangrijke rol.  Om jullie hierin zo 

goed mogelijk te ondersteunen, nodigen we alle ouders op 12 of 14 maart 2019 

uit op het oudercontacten*. In dit gesprek zal de nadruk liggen op de school-en 

studiekeuze van uw kind.  

Mogen we vragen alle tijdstippen, waarop jullie aanwezig kunnen zijn, aan te 

duiden? (zie volgende bladzijde) 

 

We danken u alvast voor uw 

medewerking! 

 

Met vriendelijke groeten 

Emma De Jaeger 

Directeur 

Juf Griet en juf Benigna 

Lkr 6de lj 

 

 

 

*Rekening houdend met de inschrijfdatum (01/04/2019) voor het middelbaar onderwijs in de stad Gent,  

  plannen we ons oudercontact vroeger in dan de andere leerjaren. 

mailto:info@bsdevogelzang.be
http://www.bsdevogelzang.be/


Lid van Scholengroep Gent 
Goedlevenstraat 78 | 9041 Oostakker 
Tel: 09 /251.13.32 
e-mail: info@bsdevogelzang.be  
website: www.bsdevogelzang.be 
 

 

De leerlingen die les volgen bij juf Griet EN juf Benigna 

 

Gelieve alle tijdstippen aan te duiden die voor u passen. 

 

Ouder van …………………………………………………………… (naam van uw kind) 

Dinsdag 12/03/2019 

O tussen 15.30u en 16.30u 

O tussen 16.30u en 17.30u 

O tussen 17.30u en 18.30u 

 

Donderdag 14/03/2019 

O tussen 10.30u en 11.30u 

O tussen 11.30u en 12u 

 

O tussen 15.30u en 16.30u 

O tussen 16.30u en 17.30u 

O tussen 17.30u en 18.30u 

 

 

 

 

 

U wordt op het oudercontact verwacht op: 

O dinsdag 12/03/2019 om …………………………………u 

O donderdag 14/03/2019 om ……………………………….u 
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De leerlingen die ENKEL les volgen bij juf Griet 

Gelieve alle tijdstippen aan te duiden die voor u passen. 

 

Ouder van …………………………………………………………… (naam van uw kind) 

Dinsdag 12/03/2019 

O tussen 13.30u en 14.30u 

O tussen 15.30u en 16.30u 

O tussen 16.30u en 17.30u 

O tussen 17.30u en 18.30u 

 

Donderdag 14/03/2019 

O tussen 10.30u en 11.30u 

O tussen 11.30u en 12u 

 

O tussen 15.30u en 16.30u 

O tussen 16.30u en 17.30u 

O tussen 17.30u en 18.30u 

 

 

 

 

 

U wordt op het oudercontact verwacht op: 

O dinsdag 12/03/2019 om …………………………………u 

O donderdag 14/03/2019 om ……………………………….u 
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De leerlingen die ENKEL les volgen bij juf Benigna 

Gelieve alle tijdstippen aan te duiden die voor u passen. 

 

Ouder van …………………………………………………………… (naam van uw kind) 

Dinsdag 12/03/2019 

O tussen 14.30u en 15.30u 

O tussen 15.30u en 16.30u 

O tussen 16.30u en 17.30u 

O tussen 17.30u en 18.30u 

 

Donderdag 14/03/2019 

O tussen 10.30u en 11.30u 

O tussen 11.30u en 12u 

 

O tussen 15.30u en 16.30u 

O tussen 16.30u en 17.30u 

O tussen 17.30u en 18.30u 

 

 

 

 

U wordt op het oudercontact verwacht op: 

O dinsdag 12/03/2019 om …………………………………u 

O donderdag 14/03/2019 om ……………………………….u 

mailto:info@bsdevogelzang.be
http://www.bsdevogelzang.be/

