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OUDERCONTACT

VOORLEESWEEK

1STE LEERJAAR

17 tot 25 november 2018

Voor de ouders van de leerlingen van het 1ste leerjaar gaat
het eerste oudercontact door op
dinsdag 6 november. Tijdens
een gesprek (zonder kinderen)
tracht de leerkracht aan de ouders een beeld te geven van hoe
hun kind zich voelt en functioneert in de klas en wordt het
eerste rapport besproken. Ook
tracht de juffrouw antwoord te
geven op de vragen van ouders.

BELANGRIJKE DATA
Hier volgen enkele data die jullie reeds in je agenda kunnen zetten.
Pedagogische studiedagen: 5 december, 6 februari, 29 mei
Kleuterdiploma (5-jarigen): 19 juni
Diploma-uitreiking 6de leerjaar: 26 juni
Deze gebeurtenissen zullen tijdig aangekondigd worden in GIMME.

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan
jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet
Iedereen Leest graag het belang én het plezier
van voorlezen in de kijker.
Op school gaan we vele leuke dingen doen
rond de voorleesweek. Zo bouwen we een leesslinger van leerlingen, gaan we op vreemde
plaatsen voorlezen en kiezen we het favoriete
voorleesboek van de juffen en meesters.

TOELATINGSVOORWAARDEN
Vanaf het schooljaar 2018-2019 wijzigen de
toelatingsvoorwaarden voor vijfjarige kleuters
om rechtstreeks toegelaten te worden tot het
gewoon lager onderwijs. Zij moeten dan minstens 250 halve dagen aanwezig zijn geweest.
De klassenraad van het lager onderwijs beslist over de toelating voor de leerlingen, die
onvoldoende aanwezig zijn geweest.
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