Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen vmbo-tl / havo / vwo

Brielle, november 2017

Betreft: uitnodiging ouderspreekmiddag-avond

Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 28 november staat er een ouderspreekmiddag-avond ingepland.
U kunt zich inschrijven voor een 10-minutengesprek op deze dag. Het is gewenst dat uw
zoon/dochter aanwezig is bij dit gesprek.
De aanmelding voor deze gesprekken verloopt via inlog in Magister. Op de achterzijde van
deze brief vindt u een korte beschrijving hoe de inschrijving in z’n werk gaat. De uiterlijke
inschrijfdatum is woensdag 22 november.
Het kan zijn dat de mentor van uw kind zelf behoefte heeft aan een gesprek. In dat geval is
dit onderaan deze brief aangegeven.
Dhr. Heemskerk is op dinsdag 28 november afwezig. Mocht u een gesprek met hem willen
dan kunt u dit per e-mail aanvragen (j.heemskerk@maerlant.eu).
Wij willen u erop attenderen dat er een beperkt aantal parkeerplaatsen is. Wij vragen
u hiermee rekening te houden en adviseren u indien mogelijk om met de fiets te komen.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met de leerlingenadministratie.
Met vriendelijke groet,
K. Ziekman, afdelingsleider 1e leerjaar
R. van Erkel, afdelingsleider 2 t/m 4 vmbo-tl
M. v.d. Meulen, afdelingsleider 2 t/m 5 havo
P. Altorf, conrector
------------------------------------------------------------------------------------------------------Mentor…………………………………………..….. nodigt u
ouder/verzorger van: ……………………….…………………..……. klas: …………. uit voor een gesprek.
Deze afspraak zal door de leerlingenadministratie verwerkt worden. U kunt nog wel per e-mail
(info@maerlant.eu) uw voorkeur voor een afspraak “vroeg” of “laat” opgeven.

inschrijving voor de 10 minutengesprekken dinsdag 28 november 2017
Log in op uw eigen account van Magister (u kunt hiervoor niet het account van uw kind
gebruiken).
Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u dit via de e-mail (info@maerlant.eu) aan
ons doorgeven. U ontvangt per e-mail een nieuw wachtwoord.
U komt binnen op de “vandaag” pagina.
Links in de legende ziet u het volgende icoontje

Wanneer u op dit icoontje klikt komt u in het
ouderavond overzicht:

Rechts bovenaan kunt u kiezen voor afzeggen of inschrijven.
Wanneer u geen gebruik wilt maken van de spreekavond dan mag u klikken op afzeggen
(als u niets doet, bent u ook afgemeld).
Indien u gebruik wilt maken van een gesprek, klikt u op inschrijven. Hierna komt u in een
scherm waar u maximaal 2 docenten per kind kunt aanvinken. Na het aanvinken klikt u
bovenaan in het scherm op volgende.
U komt nu in het scherm waar u uw voorkeuren kunt aangeven:
U kunt uw voorkeur aangeven van
“vroeg” (tussen 16.00 en 17.30 uur),
“laat” (tussen 18.30 en 21.30 uur) of
“geen voorkeur”.
Helaas kunnen wij niet altijd gehoor
geven aan voorkeuren. Klik op
“volgende”. In dit scherm ziet u een
samenvatting van de inschrijving.
Door te klikken op “inschrijven”,
maakt u dit definitief en komt u weer
in het vandaag scherm alwaar u uw
keuzes terug kunt zien.

De uiterlijke inschrijfdatum is woensdag 22 november 2017.
Uiterlijk vrijdag 24 november vindt u op het vandaag scherm van Magister het
tijdstip waarop u door ons definitief bent ingedeeld voor het oudergesprek.

