Wevelgem, 20 januari 2021

Beste ouder(s)
In het onderwijs geldt nog steeds code oranje.
Hierdoor kunnen we jullie voor het oudercontact helaas nog steeds niet op school
ontvangen. Alle leerkrachten vinden het belangrijk om jullie toch eens te spreken
over de vorderingen van jullie zoon / dochter.
Daarom organiseren we het oudercontact terug online.
Om dit haalbaar te maken, moeten we de contactmomenten over 2 dagen
spreiden.
Hoe registreren? Vanaf vrijdag 22 januari kan je via de schoolwebsite
www.spwebasis.be jouw contactmoment vastleggen.
Mogen we vragen om slechts één contactmoment te kiezen
per kind. Ouders in co-ouderschap kunnen op hetzelfde
moment inloggen.
Gelieve de registratie uit te voeren vóór 30 januari.
Wens je een gesprek met één van onderstaande personen, stuur gerust een
mail om een afspraak te maken:
-

turnleerkracht juf Hilde:
zorgleerkracht juf Nele:
directeur Nele:

hilde@spwebasis.net
nele@spwebasis.net
directie@spwebasis.net

Ouders die niet over de mogelijkheid beschikken om het contactmoment online te
registreren, kunnen dit melden aan de klastitularis via de agenda of het heen- en
weermapje.
We hopen jullie allen online te mogen ontmoeten!
Het schoolteam
Belangrijke info voor de ouders van L6:
Eind maart volgt nog een extra overlegmoment omtrent de studiekeuze voor volgend
schooljaar.

Hieronder het stappenplan voor het online oudercontact:

VOORAF
Om deel te nemen aan het online oudercontact (Google Meet) zijn er een aantal
vereisten:
- Je beschikt over een computer met camera en micro of een smartphone.
- Je beschikt over een goede internetverbinding.
Wie wenst deel te nemen via een smartphone moet de app ‘Google Meet’
installeren. Kijk hiervoor in de App-store van Google Play of Apple. Die is terug
te vinden op jouw smartphone.

1. Ga naar onze website:
Wanneer?

www.spwebasis.be
op de datum van het oudercontact

(zie de bevestigingsmail na inschrijving)

2. Op het aangegeven uur (zie de bevestigingsmail na inschrijving) klik je op de
juiste klas:

!!!

Indien jullie te vroeg inloggen zal de leerkracht jullie moeten
weigeren om deel te nemen aangezien het vorig oudercontact nog bezig
is.

3. Klik op de groene knop ‘nu deelnemen’ of ‘deelnameverzoek’:

4. Het online oudercontact:

5. Na 10 minuten zal er gevraagd worden om uit te loggen aangezien het
volgend oudercontact start.

Wanneer het niet lukt om in te loggen, neem gerust contact met ons op:
056/41.42.77

Bij eventuele problemen proberen we jullie zo goed mogelijk te helpen.
Alvast bedankt voor jullie begrip.
Vriendelijke groeten
Het schoolteam van SPWe-basis

