Praktische afspraken einde schooljaar GO! BS De Tandem
Eeklo, 12/06/2020
Beste ouders
Nu onze basisscholen terug op volle toeren draaien en alle leerlingen de ‘nieuwe’ schoolsituatie
stilaan gewoon zijn, kunnen we al even uitkijken naar het einde van dit schooljaar.
Het was zondermeer een bizar schooljaar en ook het einde zal niet zoals gewoonlijk kunnen
verlopen. We zetten enkele praktische afspraken voor jullie even op een rijtje:
§

Evaluatie
Op dinsdag 23 juni krijgen alle leerlingen een ‘feedback-evaluatie’ mee naar huis. Deze
evaluatie bevat leerlinggerichte feedback van zowel tijdens de coronaperiode als het
volledige schooljaar. Daarnaast zal hier ook een eindbeslissing van de klassenraad i.f.v.
volgend schooljaar worden aan toegevoegd.

§

Oudercontacten
Omwille van de veiligheidsmaatregelen die nog steeds van toepassing zijn, kunnen de
oudercontacten niet doorgaan zoals gewoonlijk. We voorzien echter wel de
mogelijkheid om de schoolresultaten en beslissing van de klassenraad met jullie te
bespreken.
Er zijn twee mogelijkheden:
1. Wij nemen contact op met jullie om een overlegmoment af te spreken
om de eindbeslissing van de klassenraad met jullie te bespreken tenzij
dit ondertussen reeds gebeurd is.
2. Indien jullie zelf een gesprek wensen met de klastitularis, gelieve een
afspraak te maken met de klastitularis zelf. Dit oudercontact verloopt
bij voorkeur digitaal en kan worden ingepland op 23, 24 (ook overdag)
of 25 juni na schooltijd.

§

Proclamatie L6
Voor onze afstuderende zesdes willen wij hun afscheid op onze basisschool niet zomaar
laten voorbijgaan. Daarom plannen wij enerzijds op de laatste dag van het schooljaar
(30/06) een aantal leuke activiteiten met de volledige klasgroep.
Daarnaast organiseren wij op 1 juli 2020 om 19u een officiële proclamatie op campus De
Tandem. Wij zorgen er uiteraard voor dat dit veilig en conform de afspraken zal
verlopen. Een officiële uitnodiging voor deze plechtigheid volgt.
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§

De sprong voor K3
Ook onze oudste kleuters maken eind dit schooljaar ‘de sprong’ naar het eerste leerjaar.
Deze sprong nemen wij dan ook graag letterlijk! Alle derde kleuters die de overstap
maken, zullen op vrijdag 26 juni deelnemen aan ‘de grote sprong’. Helaas kunnen we
voor deze gelegenheid geen ouders uitnodigen, maar we zullen er zeker voor zorgen dat
jullie dit speciaals moment kunnen meevolgen. Meer info volgt.

§

Wijziging levensbeschouwing schooljaar 2020-2021
Lagere schoolkinderen die hun keuze van levensbeschouwing wensen te wijzigen,
moeten dit doorgeven voor 30/06/2020 aan het secretariaat. Hiervoor zijn officiële
documenten ter beschikking.

§

Schoolfotograaf
Maandag 15 juni 2020 komt de schoolfotograaf langs om klasfoto’s te nemen. Als
bedanking voor jullie inspanningen, begrip en vertrouwen, schenken we elke leerling
van onze school een gratis klasfoto. Zodra deze worden geleverd, zullen wij deze met
uw kind meegeven.

§

Einde schooljaar
Op dinsdag 30/06 sluiten we schooljaar 2019-2020 definitief af. Om 12u15 trekken we
de poort achter ons dicht en starten we met z’n allen de zomervakantie. Wie in de
namiddag opvang nodig heeft, kan hiervoor bij BKO Bukinop terecht.

Indien u verder nog vragen en/of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.
Met vriendelijke groeten.
Kristof De Baere
Directeur GO! basisscholen Eeklo
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