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Oudercontact GO! BS De Tandem & GO! Leefschool Het Droomschip 

Eeklo, 22/10/2020 

Beste ouders 

Voor we de herfstvakantie ingaan, organiseren wij een oudercontact. Dit tussentijds 
oudercontact is vooral bedoeld om de voorlopige resultaten en ook het welbevinden van uw 
kind bij ons op school te bespreken. Er is echter nog geen rapport, maar wij bespreken wel 
reeds een stand van zaken. 

Dit oudercontact gaat door op donderdag 29 oktober 2020 tussen 15u45 en 20u. 

Door code oranje zijn wij genoodzaakt deze oudercontacten digitaal te laten doorgaan. Ons 
nieuw communicatieplatform, Smartschool biedt hiervoor een handige applicatie.  

Naast de klasleerkrachten en de zorgjuffen (eigen trajecten) kan u ook de zorgcoördinator, Lien 
Soen en de directeur, Kristof De Baere via deze digitale weg (individueel) spreken. 

Om organisatorische redenen moeten we dit oudercontact beperken tot max. 12 minuten en 
ook één oudercontact per leerling.  

Hoe kan je een afspraak maken via Smartschool? 

U vindt op de achterzijde van deze brief een stappenplan om via Smartschool een afspraak te 
maken. 

Wat indien het niet lukt om een afspraak te maken via Smartschool of indien u niet over de 
juiste materialen beschikt? 

Gelieve via mail of telefonisch contact op te nemen met de klasleerkracht of het secretariaat. 
Dan helpen wij u graag verder. 

Alvast bedankt en graag tot binnenkort. 

Met vriendelijke groeten. 
Kristof De Baere 
Directeur GO! Basisscholen Eeklo 
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Stappenplan voor de oudercontactmodule op Smartschool 

Om een afspraak te maken voor het oudercontact gaat u als volgt te werk: 

§ Meld u aan op het Smartschoolplatform. Dit kan via de computer, tablet of smartphone. 

§ Via "Ga naar" kan u navigeren naar de module “Oudercontact”. Vervolgens zal u moeten 
“toestaan” aanklikken om verder te gaan. 

§ Geef aan of u een afspraak wenst te maken en klik op “Doorgaan”. 

§ Kies de datum van het oudercontact waar u een afspraak voor wenst te maken en klik 
op “Doorgaan”. 

§ Maak een keuze uit de beschikbare leerkrachten en klik op “OK”. 

§ U krijgt de beschikbare momenten voor het eerstvolgende oudercontact te zien. 

§ De groene momenten zijn nog vrij om een afspraak te plannen, de grijze momenten zijn 
reeds bezet. 

§ Om een afspraak te maken klikt u op het selectievakje bij het vrij moment. 

§ U krijgt een nieuwe pagina te zien waar u eventueel reeds een toelichting kan geven. 

§ Klik op “Bevestigen” om de afspraak vast te leggen. 

§ U ontvangt een bericht ter bevestiging, de link (blauwe knop) om aan de live-sessie deel 
te nemen is hier reeds in opgenomen. 

§ Zodra het tijdstip van deze afspraak is aangebroken, kan u via deze link het digitaal 
oudercontact starten. 

Bekijk, indien nodig, volgend instructiefilmpje: https://vimeo.com/244732156 

 


