
Vrije Vlaamse Basisschool 
Horzelstraat 28 te 1180 Ukkel 
directie@vrijevlaamsebasisschool.be 

 

Vrijdag 3 december 2021 

 

Betreft: Verstrengde coronamaatregelen 
                  Kerstevaluatie na de proeven van 13 tot 17 december 2021 + reservatie van de digitale    
                  rapportbespreking. 
 
 

Beste ouders, 
 

Het Overlegcomité nam nog maar eens nieuwe maatregelen die vanaf maandag 6 december de school-
omgeving veiliger moeten maken. 
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die ook impact hebben op onze schoolwerking: 
- Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger, dus vanaf 20 december. 
- Kinderen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker in de klas. 
 

Ondanks deze verstrengingen blijft december de periode van de eerste proefwerkenreeks waarbij we de 
vorderingen van de kinderen netjes oplijsten. Naast de herhalingslessen in de klas verwachten we, ook in 
deze moeilijke periode, flinke oefenmomenten thuis. Goede proeven afleggen vergt immers een degelijke 
en ernstige voorbereiding.  
De toetsenplanning die iedereen kreeg maakt keurig plannen mogelijk. Met wat steun van papa of mama 
en een flinke dosis inzet komt het vast en zeker goed! 
 

Even herinneren: 
o De proeven (vanaf het 2de leerjaar) vangen aan te 9 uur stipt. De toetsprocedure wordt zeker niet 

uitgesteld. Iedereen is dus ten laatste op school te 8.40 uur. 
o Wie te laat komt mist de inleidende uitleg en stoort de kinderen die al aan het werk zijn. 

          

De bespreking van het rapport gebeurt ook deze keer digitaal. Wie het wenst zal met de leerkracht kunnen 
videobellen via ‘teams’ op donderdag 23/12/21. 

Het gespreksmoment reserveren kan vanaf nu gebeuren via deze link https://oudercontact.vvbu.be 
Even de naam van de leerkracht selecteren, het gekozen tijdslot aanstippen zodat het groen wordt, je 
gegevens aanvullen en… bevestigen. 

Opgelet! Voor elke leerling wordt één bespreking voorzien. Niet samenwonende ouders kunnen samen 
inbellen om kennis te nemen van de vorderingen. Afspreken is dus nodig. 
 

Ouders die feedback bij het rapport, deze keer, niet nodig vinden kunnen dit laten weten via het 
onderstaand strookje. 
 

Ik reken op ernstige studie-inzet, ook tijdens deze moeilijke periode, en duim voor ieders succes.  
 
Met vriendelijke groet wens ik iedereen nu al heel prettige en veilige feesten toe, 
 
Luc Cornelis, directeur VVB 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ik ondergetekende……………………………………….……………………………. vader/moeder van ……………………………………………. 
 

klas: …………………………………… 
 

O  vind een rapportbespreking deze keer niet echt nodig 
 
                                                                                                                 ……………………………………………………….……………. 

                                                                                                                 (handtekening)  

mailto:directie@vrijevlaamsebasisschool.be
https://oudercontact.vvbu.be/


Vrije Vlaamse Basisschool 
Horzelstraat 28 te 1180 Ukkel 
directie@vrijevlaamsebasisschool.be 

 

Vrijdag 3 december 2021 

 

Betreft: Verstrengde coronamaatregelen 
                  Reserveren van de digitale bespreking van de tussentijdse evaluatie van je kleuter. 
 
 
Beste ouders, 

 
Het Overlegcomité nam nog maar eens nieuwe maatregelen die vanaf maandag 6 december de school-
omgeving veiliger moeten maken. 
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen die ook impact hebben op onze schoolwerking: 
- Alle kleuter- en lagere scholen starten de kerstvakantie een week vroeger, dus vanaf 20 december. 
- Kinderen vanaf 6 jaar dragen een mondmasker in de klas. 
 

Ondanks deze verstrengingen blijft december de periode van de magische momenten. En zelf al zien de 
Sint- en de kerstviering er door corona weer wat anders uit, knus vieren in de eigen klas mag en zal ook 
deze keer niet ontbreken! 
 

Het einde van het eerste trimester is ook de uitgelezen periode voor een tussentijds evaluatiemoment. 
De kleuterjuffen nodigen jullie dan ook graag uit voor een korte individuele bespreking van de vorderingen 
die jullie kind gedurende het eerste trimester heeft gemaakt.  
 

De bespreking gebeurt ook deze keer digitaal. Wie het wenst zal met de leerkracht kunnen videobellen via 
‘teams’ op donderdag 23/12/21. 

Het gespreksmoment reserveren kan vanaf nu gebeuren via deze link https://oudercontact.vvbu.be 
Even de naam van de leerkracht selecteren, het gekozen tijdslot aanstippen zodat het groen wordt, je 
gegevens aanvullen en… bevestigen. 

Opgelet! Voor elke leerling wordt één bespreking voorzien. Niet samenwonende ouders kunnen samen 
inbellen om kennis te nemen van de vorderingen. Afspreken is dus nodig. 
 

Ouders die feedback, deze keer, niet nodig vinden kunnen dit laten weten via het onderstaand strookje. 
 
 
Met vriendelijke groet wens ik iedereen nu al heel prettige en veilige feesten toe. 
 
Luc Cornelis, directeur VVB 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik ondergetekende……………………………………….……………………………. vader/moeder van ……………………………………………. 

klas: …………………………………… 

O  vind een bespreking deze keer niet echt nodig. 

 

 

                                                                                                                 ……………………………………………………….……………. 

                                                                                                                 (handtekening)  

mailto:directie@vrijevlaamsebasisschool.be
https://oudercontact.vvbu.be/

