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Buit engew oon Lager Onde r w ij s

 

De ouders van ..................................................................... 

Klas van Mevr./Dhr. .................................. 

Zullen WEL/NIET aanwezig zijn op het oudercontact donderdag 21/11/2019 

 De volgende personeelsleden werken met uw kind en wensen u te spreken. Vul een uur in tussen 16u-19u 

. We proberen dit uur te benaderen in onze planning .Vul gerust aan indien u nog andere personen wenst te 

spreken.  
 

Klasleerkrachten: 

☼ Mevr. Goedele Baudewyn (in eigen klas - gelijkvloers)    om .......... uur 

☼ Mevr. Erika Verbeiren (in eigen klas – gelijkvloers)     om .......... uur 

☼ Dhr. Johan Bauwens (in eigen klas -gelijkvloers)    om .......... uur 

☼ Dhr. Marc De Swaef (in eigen klas – gelijkvloers)    om .......... uur 

☼ Mevr. Lies Verckens (in eigen klas-verdieping)     om .......... uur 

☼ Mevr. Liliane Lacroix/ Mevr. Silke Allard (in eigen klas - verdieping)  om .......... uur 

☼ Mevr. Paulien Lapage   (in eigen klas – verdieping)    om ............uur                                                                                                                

☼ Mevr. Kelly Van Stijvendael (in eigen klas- container achteraan)   om .......... uur 

☼ Mevr. Tiffany Pots (in eigen klas- nieuwe container boven )   om .......... uur 

Ondersteuners: 

☼ Mevr. Rozemieke Bogaert       om .......... uur 

☼ Mevr. Jolien Van Damme       om .......... uur 

☼    Dhr. Maarten Vanderniepen       om .......... uur 

☼ Dhr. Philip Keppens  (lichamelijke opvoeding – in turnzaal)   om ……….... uur 

☼ Mevr. Elke Van Hulle        om ……….... uur 

☼ Mevr. Els Van Aelbrouck        om ……….... uur 

Het zorgteam: 

☼ Mevr. Elke De  Vlaeminck (ortho - in eigen lokaal container achteraan)  om .......... uur 

☼ Mevr. Mia Van Laethem (logo - verdieping – in eigen  lokaal)   om .......... uur 

☼ Mevr. Barbara Van De Wiele  (logo - in eigen lokaal – nieuwe containers)  om .......... uur 

☼ Mevr. Ingrid Van Mello (verpleegster - in eigen lokaal - nieuwe containers) om.......... uur 

☼ Mevr Liesbeth Janssens  (kinesist – in eigen lokaal – nieuwe containers)  om .......... uur 

CLB / directie: 

☼ Mevr. Martine Buggenhoudt (CLB - in bureel)     om .......... uur 

☼ Mevr. Janien De Pauw (directeur – in secretariaat)                      om .......... uur 

 

Gelieve deze lijst ondertekend terug mee te geven naar school tegen dinsdag 12 november 2019. 

 

Handtekening 

  

 


