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Introductieavond (11 september) 

Beste ouder(s)  

Uw zoon of dochter start in het eerste of tweede middelbaar. De komende weken zullen de leer-
lingen waarschijnlijk heel wat te vertellen hebben over de lessen, de kennismaking met nieuwe 
leerkrachten ... Als ouder volgt u aan de zijlijn en misschien is niet alles altijd even duidelijk als uw 
kind thuis allerlei zaken beschrijft en vertelt.  

We nodigen daarom graag alle ouders uit om wat extra toelichting te geven. Daarnaast willen we 
u ook de gelegenheid bieden om kennis te maken met de nieuwe klastitularis en voorzien we ook 
een moment waarin we kort uitleg geven rond de belangrijkste apps en websites die in de eerste 
graad gebruikt worden.  

Hieronder kunt u lezen hoe het programma van die avond eruit ziet.  

 OUDERS EERSTEJAARS OUDERS TWEEDEJAARS  

18.45 u. - 
19.45 u. 

Algemene info rond aanbod, klassamen-
stellingen, activiteiten, leren leren, leren kie-
zen, leren leven ... (Khnopfftheater) 

De introductieavond voor de ouders van 
tweedejaars start later!  

19.45 u. - 
20.30 u.  

Bijeenkomst in de klas van zoon of dochter, 
o.l.v. de klastitularis.  

Algemene info rond aanbod, klassamen-
stellingen, activiteiten, leren leren, leren kie-
zen, leren leven ... (Khnopfftheater) 

20.30 u. - 
21.00 u.  

ICT-informatie voor alle ouders  
Info over Schoolonline (waarop ouders o.a. de agenda en de punten van hun kind kunnen 
volgen), websites en sociale media, veelgebruikte apps ... Via www.jopie.be/lerenleren (tab-
blad iPad), verzamelen we alle informatie.  

21.30 u. - 
22.00 u. 

Afsluitend moment in OLC1 waar u bij een drankje kunt napraten of nog vragen kunt stel-
len aan directie, leerlingenbegeleiding en klastitularissen.  

 

Voor het ICT-moment is het handig als u de iPad van uw kind (én het bijhorende codeslot) sa-
men met uw persoonlijke login en paswoord meebrengt, zodat u die apps en sites ook kunt 
bekijken.  

Mogen we u vragen om ten laatste op vrijdag 6 september het digitale inschrijvingsformulier in 
te vullen dat u op de site van de middenschool vindt (www.sjsp.be/middenschool), zodat we een 
idee hebben van het aantal mensen dat we mogen verwelkomen. Dit is een avond voor ouders.  

We hopen u daar te mogen verwelkomen!  

Vriendelijke groeten  

R. Boydens 
directeur middenschool  

Weststraat 86
8370 Blankenberge
tel. 050 41 79 91
fax 050 42 85 39
info@sjsp.be
www.sjsp.be

http://jopie.be/lerenleren

