
Aan de ouders van de leerlingen 

Aan de leerlingen 

Ter informatie 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan de leden van het CLB-team 

 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  KA/BRIEF OAV 12-03-2020 9-3-2020 
 

Ouderavond van donderdag 12 maart 2020, 18:00 – 20:00 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Met genoegen nodigen wij u uit op de ouderavond van donderdag 12 maart, van 18:00 tot 20:00. In geval van 
overbevraging van een leerkracht wordt de reservatietijd uitgebreid. 
Uw zoon/dochter zal zijn/haar rapport DW2 ontvangen op maandag 9 maart 2020. 
U zal de gelegenheid hebben om de studieresultaten en eventuele studieproblemen van uw zoon of dochter te 
bespreken tijdens dit oudercontact. 
 
De leerlingbegeleider, leerkrachten en opvoedster van uw kind zullen samen met ons die avond aanwezig zijn. 
 

Om de ouderavond efficiënter te laten verlopen, wordt er gewerkt met een reserveringsprogramma. Elke 
ouder kan online een afspraak maken met een leerkracht, leerlingenbegeleider, studiecoach. 
Zo’n reservatie gebeurt via een module ‘oudercontact’ van de leeromgeving smartschool (zie rechterkolom). 

Elke gesprek wordt wel beperkt tot 10 minuten en je kan als ouder maximaal 3 afspraken regelen. Reserveren 

kan vanaf donderdag 5 maart 17 uur tot donderdag 12 maart 8:30. 
 
Ter info de structuur van de leerlingbegeleiding: 
 
Leerlingbegeleider / studiecoach 1

e
 jaar Brecht Van den Bossche 

Leerlingbegeleider / studiecoach 2
e
 jaar: Caterina Caruso 

Leerlingbegeleider / studiecoach 3
e
 jaar: Griet Tavernier / Katrien Gille 

Leerlingbegeleider / studiecoach 4
e
, 5

e
 en 6

e
 jaar: Sarah Lindekens 

De leerkrachten die instaan voor leerlingenbegeleiding zijn ook deels gewoon vakleerkracht. Men kan ook een 
afspraak maken met een leerlingenbegeleider omtrent het vak dat zij geeft aan uw zoon of dochter. 
 
Door te bellen naar het leerlingensecretariaat op het nummer 053/46 64 00 kan ook gereserveerd worden. We 
geven er wel de voorkeur aan dat via smartschool gereserveerd wordt. 
 
U kan de punten met betrekking tot dagelijks werk 2 ook raadplegen op skore.  
 
Voor het tweede en vierde jaar: 
Op diezelfde avond vindt ook de info-avond over de studiekeuze van 2 naar 3 en van 4 naar 5 plaats om 
19u30. U ontvangt hierover nog een afzonderlijke brief. 
 
In de hoop u op donderdag 12 maart te mogen verwelkomen, en steeds tot uw dienst, verblijven wij 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Nancy Renier Marie-Paule Haegeman 
Adjunct-directeur Directeur Koninklijk Atheneum 


