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Roeselare, 14 januari 2021 
Oudercontact met vakleraren 
 
 
Geachte ouder 
Beste leerling(e) 
 
 
Op maandagavond 18 januari 2021 zijn de vakleraren van uw zoon of dochter beschikbaar voor een digitaal 
oudercontact via Teams. De vakleraren zijn beschikbaar van 18.00 u. tot 20.00 u. 
 
Om alles vlot te laten verlopen, dient u voor een contact met een vakleraar in te tekenen via smartschool. We 
raden aan om dit te doen op een computer en het stappenplan hieronder te volgen: 
 

1. Log in via uw ouderaccount. Ontbrekende gegevens kunnen opgevraagd bij mathijs.degroote@sint-
michiel.be. 

2. Indien gevraagd, bevestig uw e-mailadres. 
3. Klik daarna op deze link om naar de oudercontactmodule te gaan. 
4. Selecteer de klas van uw zoon of dochter om de lijst van de vakleraren te zien. 
5. Kies de vakleraar die u wenst te spreken. 
6. Teken in op een van de beschikbare contactmomenten en bevestig. 
7. U kunt dit proces herhalen voor andere leraren of voor een zoon of dochter in een andere klas. 
8. Er volgt een bevestiging per e-mail. 

 
Intekenen kan vanaf donderdag 14 januari om 19.00 u. tot zaterdag 16 januari om 12.00 u. 

 
Het oudercontact vindt plaats via Microsoft Teams. De vakleraar zal via Teams op het afgesproken moment 
inbellen naar de office-account van uw zoon of dochter. Is het onmogelijk om via Teams contact te leggen, dan 
kunt u dit communiceren naar de vakleraar en afspreken om een telefonisch contact te organiseren.  Elk 
personeelslid kan gecontacteerd worden via voornaam.familienaam@sint-michiel.be. 
 
We vragen begrip voor de beperkingen van een online oudercontact. Elke leraar streeft een correcte timing na 
om zoveel mogelijk ouders te woord te staan.  
Online examens raadplegen, is niet evident.  Sowieso kreeg uw zoon of dochter in de eerste twee lesweken de 
kans om examens in te kijken met feedback over het examen en hun persoonlijke resultaat.  De bespreking van 
het examen kan ook tijdens het oudercontact aan bod komen. 
 
Met vriendelijke groeten 
Merel Lefevere, Carla Obin, Eva Stael 
directie 
 
 
 
 
 

http://ttp/www.sint-michiel.be
mailto:mathijs.degroote@sint-michiel.be
mailto:mathijs.degroote@sint-michiel.be
https://kleinseminarie-roeselare.smartschool.be/index.php?module=Frame&frameID=138&courseID=0&ssID=4737
https://www.microsoft.com/nl-be/microsoft-teams/group-chat-software
mailto:voornaam.familienaam@sint-michiel.be

