Meulebeke, 10 januari 2018
Beste ouder(s) van de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar,
Op m
 aandag 22 januari krijgt uw kind het winterrapport en de proeven
ter inzage mee naar huis.
Het schoolteam maakt graag wat tijd vrij om de evaluatie van uw kind te
bespreken.
We nodigen u dan ook uit, op DONDERDAG 25 januari vanaf 16u.30,
in de klas van uw kind.
De directeur is aanwezig in haar bureel in de vestiging Schutterijstraat.
Om het praktisch en zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we u
beleefd om onderstaand strookje ten laatste donderdag 18 januari met
uw kind terug mee te geven. (aankruisen wat past aub.)
Indien u na inzage van het rapport toch van mening wil
veranderen (u wenst wel een bespreking of u wenst toch geen
bespreking), aarzel dan niet om de leerkracht of de directie
hiervan op de hoogte te stellen.
Met vriendelijke groeten,
Mevr. Katty en het leerkrachtenteam
-------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende(n), ouder(s) van ……………………………………….. uit klas ………
O wenst/wensen geen bespreking
O wenst/wensen op donderdag 25 januari een bespreking met:
O de klastitularis
O tussen 16.30 – 17.30
O tussen 17.30 – 18.30
O mevr. Christine Glaude (zorgcoördinator)
O mevr. Ann Vanhollebeke (LO-leerkracht - vestiging Schutterij)
O mr. Paul (leerkracht godsdienst) tussen 16u.30 en 17u.30
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