
 

 

Ouderinformatie avonden 
Afgelopen week, op 4, 5 en 6 oktober hebben de laatste ouderinformatieavonden 

plaats gevonden. Wij kijken terug op geslaagde bijeenkomsten. We vonden het fijn 

om ouders weer live te kunnen ontmoeten. Voor leerjaar 3 en 4 waren ook de 

leerlingen aanwezig, dat werd als waardevol ervaren. 

Open Huis 
Op woensdag 13 oktober staat ons Open Huis voor leerlingen van groep 8 gepland. 

De lessen eindigen om 12.10 uur. Tijdens het Open Huis kunnen leerlingen ingezet 

worden, dit zal voor leerlingen en ouders/verzorgers zichtbaar zijn in Magister 

Op donderdag zijn al onze leerlingen les 1 en 2 vrij. 

Ondersteuningslessen leerjaar 4 
Na de herfstvakantie starten we weer met extra achterstandslessen voor leerjaar 4. 

Op dit moment zijn we druk bezig met de organisatie daarvan. Tot aan de 

herfstvakantie worden ouders en leerlingen ingelicht. Tijdens de 

ouderinformatieavond is dit met ouders en leerlingen besproken. 

Zodra we met deze lessen zijn gestart, zullen we ook gaan beginnen met de 

organisatie van de achterstandslessen voor leerjaar 3, daarna voor leerjaar 2.  

Stilteruimte  
Na de herfstvakantie biedt de school aan leerlingen de mogelijkheid om op school, 

onder toezicht, huiswerk te maken/leren in een stilteruimte. Ouders/leerlingen 

kunnen via de mentor aangeven hiervan gebruik te willen maken. Voorwaarde om in 

de stilteruimte te werken is dat uw zoon/dochter gemotiveerd aan het werk gaat. De 

toezichthouder kan de leerling helpen opstarten en stimuleren. 

Tijdens de omgekeerde oudergesprekken kan het huiswerk maken in de stilteruimte 

onderwerp van gesprek zijn. 

Omgekeerde oudergesprekken 
Op donderdag 4 en maandag 8 november staan de omgekeerde oudergesprekken 

gepland. Doel van deze gesprekken is dat ouders/verzorgers met hun zoon/dochter 

in gesprek gaan met de mentor. Dit doen we vanuit de gedachte ouders/verzorgers 

expert van hun eigen kind zijn. Door samen in gesprek te gaan kunnen wij als school 

uw zoon/dochter nog beter leren kennen en daardoor beter ondersteunen. 

De inschrijving voor deze gesprekken start op donderdag 14 oktober. Uiterste 

inschrijfdatum is dinsdag 19 oktober, 12.00 uur.  

U kunt zich inschrijven via Magister, onder het kopje ouderavond. Dit is alleen 

zichtbaar voor de ouder die als ‘ouder 1’ geregistreerd staat, in het geval dat beide 

ouders een eigen Magisteraccount hebben. 

Magister 
Elke leerling op onze school heeft een eigen Magister account. Ook ouders hebben 

inzage in Magister met een eigen account. In dat account is een kopje ‘Mijn 

gegevens’. Wij willen u vragen te controleren of deze gegevens nog correct zijn. 

Vooral de adresgegevens, het emailadres en het telefoonnummer zijn voor ons erg 



 
belangrijk. Indien daar een wijziging in komt, kunt u dat zelf wijzigen, zodat wij altijd 

de juiste gegevens bij de hand hebben om ouders/verzorgers te bereiken. 

Coming Out Day 
Maandag 11 oktober is het coming out day. Over de hele wereld wordt hier aandacht 

aan besteed als de dag van aandacht en respect voor LHBTI ’s en queer personen. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt op onze 

school! Daarom zal er maandag aandacht zijn voor Coming Out Day. 

Coronamaatregelen 
Testen 

Zelftesten worden nog steeds beschikbaar gesteld door school en zijn op te halen bij 

het front-office, de coördinatorenkamers en de profielen. 

Lessen op afstand volgen 
In geval van meerdaagse quarantaine blijft het mogelijk dat leerlingen op afstand 

lessen volgen. Op het moment dat de leerling afwezig gemeld wordt wegens 

quarantaine, kunnen hierover afspraken gemaakt worden. Houdt u er wel rekening 

mee dat het enige tijd kan duren voor een leerling toegelaten wordt in de Zoomles, 

dit i.v.m. het opstarten van de les in de klas. De Zoomlink is, anders dan 

voorheen, per docent te vinden in Magister onder: ELO – studiewijzers – 

Zoomlinks bij quarantaine 

Indien de leerling een toets mist, gelden de richtlijnen uit de schoolgids, par.15.1: 

“Een leerling die een toets mist, krijgt de gelegenheid om binnen tien schooldagen, 

nadat de leerling is teruggekeerd op school, met de docent af te spreken wanneer de 

gemiste toets wordt ingehaald.” 

Lessen waarin de leerlingen de gehele les praktisch bezig zijn, kunnen niet online 

gevolgd worden. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Sjaak Simons, vestigingsdirecteur 

Margriet Grutters, conrector 


