Westmalle, 1 september 2022

Onderwerp: afspraken communicatie

Geachte ouders

Uw zoon of dochter staat samen met u voor een nieuw en boeiend schooljaar. We vinden het als school
belangrijk dat u als ouder van nabij betrokken wordt in hun schooltraject. Uw steun en uw begeleiding bij de
leerontwikkeling in het algemeen en bij leerproblemen in het bijzonder is uitermate belangrijk. Bijgevolg is
heldere en open communicatie noodzakelijk.
Praktische mededelingen communiceren we digitaal, vaak via omzendbrieven. Daarnaast is er ook de papieren
planningsagenda. Zowel u als de leraar kan in deze agenda een nota schrijven. Raadpleeg dus zeker deze
agenda. U kan bovendien ook zelf op smartschool de schoolweek volgen waardoor ook u zicht hebt op de
weekplanning van uw zoon of dochter.
Bijkomend hebben de leraars de mogelijkheid om u ook digitaal via een smartschoolbericht te informeren. Op
die manier kunnen ze u eventueel snel informeren over remediëringsstappen in het leertraject of u op de
hoogte brengen mocht uw zoon of dochter enkele belangrijke afspraken niet nakomen. Mocht uw zoon of
dochter moeten nablijven op school wegens remediëring of wegens een sanctie, dan zal het secretariaat van
de school u hierover enkel digitaal inlichten via smartschool.
Al deze mails zijn informerend van aard. U kan hier daarom ook niet digitaal op reageren.
Soms is mondelinge communicatie meer aangewezen. Mogelijk nemen we daarom dan telefonisch contact op
of nodigen we u uit voor een gesprek op school. Ook u kan met uw vragen altijd telefonisch terecht op het
nummer van de school. De secretariaatsmedewerker zal uw vraag zeker doorspelen aan betrokken persoon.
We hopen van harte dat het schooljaar voor u en uw zoon of dochter voorspoedig mag verlopen.
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