Oudercontact reserveren
Vanaf heden kan je het oudercontact reserveren via een reservatiepagina. Hiermee komt jouw afspraak
automatisch in de agenda van de klasleerkracht terecht. Hiermee zorgen we samen voor een efficiënte
planning.
Als school gaan we er vanuit dat beide ouders het beste willen voor hun kind. Of ze nu gescheiden zijn of
niet. Beide ouders zijn geïnteresseerd in het welbevinden van hun kind. Daarom is het van belang dat de
school spreekt met beide ouders.
Wij geven er de voorkeur aan dat jullie samen op het oudercontact aanwezig zijn. Je bent ook samen
ouder van je kind.
Is dit moeilijk in jouw specifieke situatie? Spreek de klasleerkracht aan. Zij/hij helpt dan zoeken naar een
oplossing die voor beide ouders haalbaar is.
Hoe reserveer je een oudercontact? Zie hieronder een stappenplan.

1. Kies je klas.

2. Scrol naar beneden en kies een dag en tijdstip waarop jij een oudercontact wenst.
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3. Vul jouw persoonlijke gegevens in. Naam en e-mail zijn hierbij verplicht.
(Bij uitzondering kan een telefonisch oudercontact. Vul in dat geval de bijhorende gegevens in en typ deze voorkeur in
het vak ‘notities’.)

4. Vul de volledige naam van je zoon/dochter in. Dit is vereist.

5. Vink de privacy-afspraak aan en klik op ‘Reserveren’.

6. Je krijgt een bevestiging van jouw afspraak voor het oudercontact. Je kan ervoor kiezen om jouw
reservatie aan te passen, te annuleren of een nieuwe reservering te maken.
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7. Je krijgt hierna een bevestiging via mail. Daarin vind je de link terug van het online oudercontact.
(Houd deze mail daarom goed bij.)

8. 1 week en 1 dag voor het oudercontact, krijg je een herinnering. Bij gescheiden ouders vragen we of
jullie deze mail willen doorsturen naar elkaar. Zo zijn jullie beiden op de hoogte en, in geval van
online oudercontact, in het bezit van de link voor het online oudercontact.
Gelieve stipt aanwezig te zijn bij aanvang van jouw (online) oudercontactmoment.
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