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Lokeren, 19/09/2022 

 

Betreft: oudercontact op 03/10/2022 

 

Beste ouders/opvoeders 

 

Het schooljaar is reeds gestart en uw kind heeft al heel wat informatie gekregen op school. 

We willen u graag uitnodigen op maandag 3 oktober om kennis te maken met de ouders 

van haar/zijn medeleerlingen en de leerkrachten die uw kind begeleiden dit schooljaar.  

 

We verwachten u om 19u30 in de klas van uw kind waar de titularissen de klaswerking 

zullen voorstellen. We beginnen graag stipt op tijd en stellen uw aanwezigheid ten zeerste 

op prijs. 

 

Na het groepsgedeelte dat ongeveer een half uurtje zal duren, zullen de titularissen even 

kort samenzitten met u rond uw zoon/dochter. We luisteren dan graag naar welke dingen 

u belangrijk vindt om op school aan te werken.   

 

Wenst u daarnaast nog iemand anders van de school te spreken, dan kan u dit aanduiden 

op onderstaand antwoordstrookje. Gelieve dit ten laatste terug mee te geven op 

donderdag 29/09 

 

We vragen graag om –indien nodig- zelf voor een tolk te zorgen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Jan de Wilde 

Directeur 

 

 

 

Naam leerling: ……………………………………………………….     Groep……………………… 

 

☐Ouder(s)/verantwoordelijke(n) zal/zullen aanwezig zijn op het oudercontact met …… 

personen. 

 

Ouder(s)/verantwoordelijke(n) wensen naast het gesprek met de klasleerkrachten ook een 

gesprek met: 
 

☐Directie: Meneer Jan De Wilde 

☐Pedagoge: juf Sofie (structuurwerking) – juf Tine (OV2), juf Lisa (OV1) 

☐Logopediste: juf Ineke 

☐Dienst schoolrekening: Katrien of Ellen 

☐CLB: Debby Baert 

☐Ouder als ervaringsdeskundige: lid van de schoolraad 

 

☐ Ouder(s)/verantwoordelijke(n) komen NIET naar het oudercontact. 



 
 
 

Betreft: infomarkt ‘wat na school’ voor leerlingen OV1 + leerlingen OV2 waarbij twijfel is of 

tewerkstelling in een maatwerkbedrijf haalbaar is 

 

 

 

Beste ouders/opvoeders 

 

 

Voor onze leerlingen binnen OV1 werken we toe naar zinvolle dagbesteding zoals werken 

in een dagcentrum, begeleid werk,… Om gebruik te kunnen maken van een VAPH-

voorziening zoals een dagcentrum of een dienst begeleid werk, is het nodig om een 

persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen via de mutualiteit of dienst 

ondersteuningsplan.  

 

In afwachting van dit persoonsvolgend budget of indien u maar beperkte hulp nodig 

heeft, is het ook mogelijk om via rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) ondersteuning aan 

te vragen bij een VAPH-dienst voor thuisbegeleiding, dagcentrum, begeleid werk…  

Deze rechtstreeks toegankelijke hulp is combineerbaar met school.  

 

Om maandag 03/10 om 18u15 (voor het oudercontact) geven we hier graag nog meer 

info over. Daarna zal u contacten kunnen leggen met volgende VAPH-diensten die 

aanwezig zullen zijn op onze school: 

-Ondersteuningsnet Lokeren 

-Raakzaam vzw 

-Fiola vzw 

-De klokke vzw 

Indien u de uitleg om 18u15 niet wenst te volgen maar wel graag eens kennis maakt met 

de diensten, kan u vrijblijvend langskomen tussen 18u30 en 19u30. Er zal ook de 

mogelijkheid zijn om iets te drinken.  

 

De info-markt gaat door in de refter in Lokeren. Ouders die om 19u30 op het oudercontact 

in Daknam verwacht worden, kunnen op tijd vertrekken naar Daknam.  

We willen iedereen met een zoon/dochter van 17 jaar of ouder zeer warm aanbevelen om 

langs te komen maar ook ouders van jongere leerlingen zijn zeker welkom.  

 

 

 

Voor de duidelijkheid nog even het verloop van de avond: 

18u15:   Info over te zetten stappen i.f.v. de toekomst van uw zoon/dochter  

 

18u30 – 19u30: Mogelijkheid om langs te gaan bij verschillende diensten 

   Bar geopend voor iedereen 

 

19u30:   Oudercontact in de klas van uw zoon/dochter 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan De Wide  

Directeur 


