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Beste ouder(s), 
 
Binnen onze visie van Breed Evalueren is er op 28 november 2019 een oudercontact 
gepland voor de kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.  
Het oudercontact van uw zoon/dochter gaat door op donderdag 28 november.  
(Opgepast: sommige leerkrachten zijn ook te raadplegen op andere tijdstippen in 
dezelfde week. U kan dit bekijken op de kalender van de leerkracht bij het online 
inschrijven.) 
 
U kan op donderdag 28 november ook een gesprek aanvragen met de directeur, de 
zorgcoördinator, de leerjaarondersteuner en de leerkracht bewegingsopvoeding, dit tot 
18.00 uur. Mogen wij vragen dat gescheiden ouders samen komen, zodat de info 
betreffende uw kind gelijktijdig en onpartijdig meegedeeld kan worden.  
 
Om alles vlot te laten verlopen, kan u vanaf donderdag 14 november 19.00 uur online 
inschrijven voor dit oudercontact en dit via onze gekende website: www.gravenbos.be  
 

  
 
U hoeft wel eerst een account aan te maken 
(kan u gerust vooraf doen). Klik via menu 
‘Ouders’ op ‘account aanmaken?’ of via het 
‘slotje’ en vervolgens ‘Nog geen account?’. 
 
Vul uw naam in, kies een gebruikersnaam en 
een veilig wachtwoord, alsook een geldig e-
mailadres. Vul de naam van uw kinderen op 
school in en vink de antispambeveiliging 
aan. Klik ten slotte op ‘Registreren’ en klaar 
is Kees. 
 
Uw account is aangemaakt en een activeringslink is verzonden naar het opgegeven e-
mailadres. Voor u kunt inloggen dient u uw account te activeren door op de link in de 
e-mail te klikken. 
 



Onthoud goed uw gebruikersnaam en wachtwoord (U krijgt ook een bevestigingsmail), 
want daarmee kunt U vanaf nu inloggen op onze website via het ‘slotje’ in de menubalk 
rechts.  
 
Eens ingelogd kan u zich inschrijven voor het oudercontact (vanaf donderdag 14 
november 19.00 uur) Normaal wordt u na uw bevestigingsmail meteen doorverwezen 
naar de oudercontactpagina. Indien niet, kan u ook op het menu-item ‘oudercontact’ 
klikken (enkel zichtbaar na inloggen). 

 
Zoek en klik op de leerkracht van uw kind. Ga naar 28 november (of eventueel een andere 
dag die op ‘groen of geel’ staat, afhankelijk van de leerkracht), kies een uur dat nog vrij is 
en ga door met uw afspraak. Vul de gegevens in en vergeet op het einde niet te 
bevestigen! Herhaal deze stappen indien nodig voor een gesprek met de directeur, 
zorgcoördinator, leerjaarondersteuner of de leerkracht bewegingsopvoeding. 
 
Indien U niet wenst te komen of er is iets tussen gekomen, graag een seintje via de 
website of via het agenda van uw kind. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
PS: Eens ingelogd, kunt u ook, indien later nodig, uw profiel aanpassen (wachtwoord 
wijzigen, extra kind bijvoegen, schoolverlaters verwijderen …). 

 
Wie extra informatie wenst of problemen ondervindt, mag gerust contact opnemen met 
peter.verhaeghe@gravenbos.be of kom gerust langs op het secretariaat. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking 
Directie en leerkrachten Gravenbos 

mailto:peter.verhaeghe@gravenbos.be

