
 

 

 

Kortrijk, 10 oktober 2019 

Beste ouder(s),verantwoordelijken  

 

Bij de inschrijving van jullie zoon/dochter in onze school werden het Pedagogisch project,  

de engagementsverklaring tussen de school en de ouders en het schoolreglement voor het  

schooljaar 2019-2020 ter goedkeuring aan jullie voorgelegd.  

We verwezen ook naar de schoolgids met schoolreglement voor het schooljaar 2019-2020. 

  

Jullie zoon/dochter kreeg op de eerste schooldag uitleg over de leefregels en het werkplaatsreglement en 

krijgt in de loop van de week van 16 september uitleg over de schoolgids van dit schooljaar.  

Wij willen jullie, als ouder/verantwoordelijke, vriendelijk vragen om via deze brief de schoolgids met 

schoolreglement en de engagementsverklaring voor akkoord te ondertekenen.  

 

 Wij publiceren de volledige schoolgids op onze website. 

 Je kan hem nalezen op onze website of via volgende link  

https://www.lagekouter.be/schoolreglement 
 Wensen jullie toch een exemplaar op papier te ontvangen?  

 Dan kan je dit op onderstaande strook aanduiden.  

 Is jullie zoon/dochter meerderjarig?  

 Dan mag hij/zij de schoolgids mee ondertekenen.  

 Nog vragen?  

 Dan kan je steeds terecht bij de pedagogisch directeur.  

 

Vriendelijke groeten   

  

Patrick Verfaillie       Sofie Desmet 

directeur       pedagogisch directeur 

__________________________________________________________________________________________ 

 

De ouders/verantwoordelijken van………………………………………….uit klas:…………………..  

(Gelieve onderstaande bolletjes in te kleuren voor akkoord.) 

 Hebben de 'schoolgids met schoolreglement, schooljaar 2019-2020' en de bijlagen gelezen en 

verklaren zich akkoord.  

 Verklaren zich akkoord met het gebruik van de woordvoorspeller en het voorleesprogramma Alinea 

op school. Dit kan gratis gebruikt worden gedurende de schoolloopbaan en kan op elk moment 

stop gezet worden (https://sensotec.be/product/alinea/) 

 Verklaren zich akkoord met het delen van het rijksregisternummer van de leerling voor het opstarten 

 van Alinea. 

 Verklaren zich akkoord met het delen van de informatie in verband met attestering voor het 

opstarten van Alinea. 

Naam en handtekening  Naam en handtekening  Naam en handtekening ouder/verantwoordelijke 

 ouder/verantwoordelijke leerling(e)  

 

________________________ ________________________ ________________________ 

Duid hieronder jullie voorkeur aan:  

  Wij willen graag een schoolgids op papier ontvangen. 

  Wij willen GEEN schoolgids op papier ontvangen. 

https://www.lagekouter.be/schoolreglement
https://sensotec.be/product/alinea/

