COMMUNICATIE

a) Welkomdag eind augustus
Op het einde van augustus wordt een welkomdag gehouden. De
kinderen kunnen een kijkje nemen in de nieuwe klas en kennismaken
met hun leerkracht voor het volgende schooljaar. De ouders kunnen
reeds enkele belangrijke zaken melden aan de leerkracht.

b) Infomomenten voor ouders over de klaswerking
Voor alle kleuterklassen en lagere klassen wordt er in de eerste
trimester een infomoment georganiseerd. Op deze manier kan u als
ouder de werking van de klas leren kennen. U krijgt hiervoor een uitnodiging in het begin
van het schooljaar. U vindt de data ook op de schoolwebsite.

c) Maandelijks infokrantje
Elke maand wordt een infokrantje op de website geplaatst. Wie een papieren versie wil,
dient dit aan te vragen in het secretariaat van de school. Via dit maandblad willen we alle
ouders informeren over voorbije en komende activiteiten en willen we het contact ouders school levendig houden.

d) Website van de school
Via de website: www.olvoheist.be kunt u alle
nieuwtjes, informatie, enz. terug vinden.
Mailadres: olvo@sgsaeftinghe.be
Het schoolgebeuren kunt u ook volgen via
www.facebook.com/vbsolvo

e) Communicatie in de kleuterschool
In de kleuterschool verloopt de communicatie als volgt:
- van eerste tot derde kleuterklas: postmapje.
Het informele contact bij het brengen of afhalen van de kinderen zijn belangrijke momenten.
Hou dit contact echter kort zodat de kleuterleidster overzicht behoudt over de klas.
Er is jaarlijks een oudercontact. Hierbij worden de ontwikkelingen van uw kleuter besproken.
Schoolreglement Deel 4 Communicatie
Pagina 1 van 2

f) Communicatie in de lagere school
Hier is de klasagenda het middel bij uitstek om te communiceren tussen leerkrachten en
ouders. Minstens eenmaal per week (vrijdag), in de lagere klassen elke dag, wordt de agenda
door de ouders nagekeken en ondertekend.
Tweemaal per jaar wordt een oudercontact georganiseerd. (zie rapportering)
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