8u45
Tijdig op school
Beste ouder(s),
We vinden het heel fijn dat zoveel ouders de starttijd van de lessen respecteren en op tijd komen. Dit is in het belang
van uw kind!
We geven graag nog even het juiste uur door voor ouders voor wie dit niet helemaal duidelijk is. Om 8u45 dient uw kind
op school te zijn. Zodra de leerlingen in de klas zijn, start de lestijd. Als de klasgroep nog op de trap is, kan uw kind dus
nog aansluiten. Dit is een flexibele marge die we voorzien, omdat we weten dat net iets te laat komen bij iedereen wel
eens kan gebeuren.

Waarom is het belangrijk om op tijd te komen?
•

De aanwezigheden worden opgenomen en in het registratiesysteem ingebracht. Is uw kind te laat, dan staat dit dus
op afwezig. Dit moet dan nadien rechtgezet worden.

•

De eerste activiteit in de klas is ‘thuiskomen’: iedereen begroeten, een warm welkom, ruimte voor een persoonlijk
gesprekje… Wie te laat komt, mist dit groepsmoment en moet meteen inpikken op de leerstof die al is gegeven.

•

Op tijd komen is een sociale vaardigheid waar we ook met de kinderen aan werken. Tijdsbesef maakt deel uit van de
eindtermen die we met de kinderen willen bereiken.

•

Kinderen die te laat binnenkomen in de klas, storen de concentratie van de anderen en missen ook de
eerste instructies.

Wie aankomt als de lestijd begonnen is, zal worden geregistreerd op de laatkomerslijst. Bij veelvuldig te laat komen gaan
we in gesprek om te bekijken of we een oplossing kunnen vinden.
Met vriendelijke groeten,
team ‘De Leertuin’

Si vous ne comprenez pas cette lettre, vous pouvez toujours contacter le secrétariat pour une traduction.
If you do not understand this letter you can always contact the secretariat for a translation.
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