
 

 
 

        
 
 

            03/09/2012 

Beste ouder(s), 
 
Vanaf de tweede schoolweek  organiseren we opnieuw een huiswerkklas voor de kinderen van de lager school. 
Op die manier kan uw kind, onder begeleiding van een leerkracht, op een rustige manier hun lessen / huistaken 
aanpakken. Dit betekent echter dat er nog steeds een hele verantwoordelijkheid bij de ouder(s) ligt naar het 
begeleiden van deze taken/ lessen van hun kind(eren). 
Deze huiswerkklas zal doorgaan op maandag, dinsdag en donderdagnamiddag, telkens van 15.45 tot 
16.15uur. Na de huiswerkklas moeten de kinderen opnieuw aansluiten bij de gewone naschoolse opvang waar 
zij wachten om opgehaald te worden. Uw kind mag de school dus niet alleen verlaten. 
 
Er zijn drie mogelijkheden die u per dag kan aanduiden: 

• Moet de huiswerkklas volgen=  Uw kind dient zich steeds bij de verantwoordelijke leerkracht aan te 
melden, ongeacht hij/ zij huiswerk heeft. 

• Mag de huiswerkklas volgen=  Uw kind kiest zelf of hij/ zij naar de huiswerkklas gaat. 

• Volgt de huiswerkklas niet=  Uw kind gaat niet naar de huiswerkklas. 
 

De keuze die u nu maakt geldt voor de rest van het schooljaar! Indien u uw keuze wenst te wijzigen, geeft u dit 
door aan het secretariaat of directie! 

 
Iedereen van de lagere school graag dit briefje  ten laatste dinsdag 04  september terug te bezorgen ! 
 

 
De ouder(s) van ………………………………….. uit klas ……………….  delen via dit strookje mee dat hij/ zij  
 
Elke maandag de huiswerkklas van 15.45uur tot 16.15uur  
0 MOET volgen (verplichte aanwezigheid) 
0 MAG volgen (aanwezigheid bepaald door de leerling zelf) 
0 NIET volgt (geen aanwezigheid toegelaten) 
 
 
Elke dinsdag de huiswerkklas van 15.45uur tot 16.15uur  
0 MOET volgen (verplichte aanwezigheid) 
0 MAG volgen (aanwezigheid bepaald door de leerling zelf) 
0 NIET volgt (geen aanwezigheid toegelaten) 
 
 
Elke donderdag de huiswerkklas van 15.45uur tot 16.15uur  
0 MOET volgen (verplichte aanwezigheid) 
0 MAG volgen (aanwezigheid bepaald door de leerling zelf) 
0 NIET volgt (geen aanwezigheid toegelaten) 
 
          Handtekening ouder(s) 
 
 


