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Lembeke 2 september 2017 

Elektronische briefwisseling naar ouders 

 

Beste Ouder(s) 

 

Net zoals vorig jaar zal een groot gedeelte van de correspondentie in alle klassen van onze school digitaal 

gebeuren. Het is de bedoeling om de briefwisseling van de school naar de ouders zo veel mogelijk te laten 

verlopen via e-mail. Dit vergt natuurlijk een inspanning van alle betrokkenen, zowel van de directie, van de 

leerkracht als van de ouders.  Het is van groot belang dat we beschikken over  juiste e-mailadressen. 

Wanneer een mail van school naar de ouders wordt verstuurd, zal dit vermeld worden in de schoolagenda 

of het heen-en-weerschriftje van uw kind.  Gelieve zo vlug mogelijk een mail te sturen naar de 

respectievelijke leerkracht(en): 

 
6LA:  miekespanhove@deheirakker.be  en 

  audreycriel@deheirakker.be    

6LB:  irishermie@deheirakker.be  

5LA:  paulfiers@deheirakker.be  en 

  lauraverhelle@deheirakker.be 

5LB:  clarabellevanbeveren@deheirakker.be  

4LA:   petrahebberecht@deheirakker.be  

3LA:   tinywauters@deheirakker.be 

3LB:   jozefienvermeire@deheirakker.be 

2A:     miekevanvlaenderen@deheirakker.be 

1A:   ludwinevanrostenberghe@deheirakker.be  

P/1K:  jozefiendebacker@deheirakker.be 

1K:  cynthiaminnaert@deheirakker.be 

1/2K: sofieclaeys@deheirakker.be en  

  delphinebuysse@deheirakker.be  

2KA:  isoldecools@deheirakker.be 

3KA:  anneleendedecker@deheirakker.be en  

   janasavat@deheirakker.be  

3KB:  liesvandevelde@deheirakker.be   

 

 

  

1B:     kimvandevelde@deheirakker.be 

 

Vermeld als onderwerp voor uw bericht het volgende:  

Ouders (of papa of mama ) van + Naam + Voornaam kind  

Meer adressen per kind zijn mogelijk (bijvoorbeeld dat van mama en dat van papa).  

Zorg ervoor dat het e-mailadres dat u vermeldt, van thuis uit geraadpleegd kan worden. 

Indien uw e-mailadres wijzigt, dient u dit ook zo snel mogelijk aan de klasleerkracht mee te delen. 

 

Enkel de ouders die niet beschikken over een e-mailadres kunnen nog de papieren versie ontvangen. 

Zij moeten dit duidelijk vermelden op onderstaand strookje. 

 

U zult op een later tijdstip vernemen vanaf wanneer precies deze manier van werken van start zal gaan. 

 

Graag herinneren we eraan dat het geenszins de bedoeling is, via dit kanaal te communiceren over 

leerlingen. Daarvoor verkiezen we nog steeds een persoonlijk contact, voor of na de lesuren.  

 

 

Het schoolteam 

 

 

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

 

 

Ondergetekende, ………………………………………………………………………… ouder van …………………..…………………………..…… uit 

klas …………………. wenst van alle briefwisseling naar ouders een papieren versie. 
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