Poperinge, 2 juni ’17

Beste ouders/verantwoordelijken
Het schooljaar loopt bijna ten einde. Net als ieder jaar nodigen we u graag uit om het schoolrapport
af te halen. U wordt hiertoe verwacht in KWADRANT, waar wij u graag een kopje koffie aanbieden.
We bespreken dan samen de ervaringen en de vorderingen op school. U kan het rapport afhalen op
volgende momenten:
 Donderdagavond 29 juni tussen 16u00 en 19u.
 Vrijdagvoormiddag 30 juni tussen 8u en 12u.
 Indien geen enkele van deze twee periodes lukt, kunt u steeds contact opnemen met Sofie
Vlaeminck op het nummer 057/33.56.88 om samen na te gaan op welk moment de
klastitularis u te woord kan staan.
Om de rapportbesprekingen vlot te laten verlopen, vragen we u om op het bijhorend
antwoordstrookje twee keuzemogelijkheden aan te duiden. Zo vermijden wij te lange wachttijden.
Wij maken dan aan de hand van uw keuze een lijst op en delen u in de loop van de volgende weken
mee wanneer u in Kwadrant verwacht wordt.
Op vrijdag 23 juni is er een halve evaluatiedag. Er is dan les tot 12u en de schoolbus rijdt dan ook ’s
middags i.p.v. ’s avonds.
Op woensdag 28 juni , donderdag 29 juni zijn er evaluatiedagen gepland. Op die dagen is er dan ook
geen les voor de leerlingen. Op vrijdag 30 juni is er rapportbespreking en dus ook geen les. Op deze 3
dagen rijden er geen schoolbussen.
Hebt u vragen, opmerkingen of tips over onze nieuwe regeling voor de rapportenbespreking, schrijf
ze gerust neer op het antwoordstrookje.
Met vriendelijke groeten

Het lerarenteam
Kwadrant

Sofie Vlaeminck
sociale dienst

Peter Van Damme
schooldirectie

Gelieve deze strook in te vullen en terug te bezorgen tegen maandag 12 juni ’17.
Ik ondergetekende, wens het rapport van ………………………………………………………….(naam en voornaam
van de leerling) af te halen op (2 mogelijkheden aanduiden a.u.b.).
29 juni, donderdagavond
eerste keuze
O tussen 16u00 en 17u00
O tussen 17u00 en 18u00
O tussen 18u00 en 19u00

tweede keuze
O tussen 16u00 en 17u00
O tussen 17u00 en 18u00
O tussen 18u00 en 19u00

30 juni, vrijdagvoormiddag
eerste keuze
O tussen 8u en 9u
O tussen 9u en 10u
O tussen 10u en 11u
O tussen 11u en 12u

tweede keuze
O tussen 8u en 9u
O tussen 9u en 10u
O tussen 10u en 11u
O tussen 11u en 12u

O Ik kan het rapport van mijn zoon of dochter niet afhalen

Eventuele opmerkingen, vragen over onze rapportenregeling? Geef ze hier weer:

Handtekening:

