
 

 

 

 

 
  

Aan de ouders/verzorgers van alle leerlingen 

  

  

Bergen NH, 23 oktober 2020 

  

Betreft: 10-minutengesprekken  

Briefnummer: cr/aj/2021098 

  

  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Op woensdagavond 25 november tussen 18.30 en 21.00 uur en op 
maandagmiddag 30 november tussen 15.00 en 17.30 uur is er gelegenheid om met 
verschillende docenten de tot nu toe behaalde resultaten van uw zoon of dochter te 
bespreken (tien minuten per gesprek). Het is zinvol als uw zoon of dochter ook 
aanwezig is. Het gaat immers over uw kind. 

Ik verzoek u via Magister in te tekenen op deze ouderavond. U heeft daar het 
inlogaccount op naam van één van de ouders voor nodig (niet dat van uw kind). In de 
bijlage vindt u een korte handleiding.  

Alle brugklasleerlingen en leerlingen van leerjaar 2 bereiden met de mentor een 
driehoeksgesprek voor. Elke brugklasser en leerling van leerjaar 2 heeft een digitaal 
driehoeksgesprek met ouders en mentor. Een 10-minutengesprek met de 
brugklasmentor of mentor leerjaar 2 hoeft niet te worden aangevraagd. Hiervoor 
ontvangt uw kind en u vooraf een datum en tijdstip. 



U kunt intekenen vanaf maandag 9 november 12.45 uur tot maandag 16 november 
10.00 uur via het openingsscherm (het vandaagscherm genaamd) van Magister, dat na 
inloggen verschijnt. 

Intekenen via een tablet of telefoon is mogelijk, maar werkt niet in alle gevallen goed. In 
dat geval adviseren wij u een desktop of laptop computer te gebruiken. 

Vanaf vrijdag 20 november 13.00 uur kunt u op hetzelfde openingsscherm zien hoe u 
bent ingeroosterd. U krijgt daar dus niet apart bericht van. 

De oudergesprekken zullen deze keer, vanwege het covid-19-virus, digitaal 
plaatsvinden. Enkele minuten voordat het gesprek plaatsvindt, ontvangt u van de 
docent waarmee u een afspraak heeft, een link voor een Google Meet op het mailadres 
van de eerste verzorger. Door te klikken op de link, kunt u deelnemen aan het gesprek. 
Het gesprek wordt gevoerd door de leerling, een of meerdere ouders/verzorgers en de 
docent. Om digitaal deel te kunnen nemen, dient u te beschikken over een computer 
met camera, microfoon en luidspreker. 

Mochten er zich problemen voordoen, dan kunt u de school bellen en/of een mail sturen 
naar de docent waarmee u een afspraak heeft.  

Met vriendelijke groet, 

  

Cordula Rooijendijk 

plv. rector 
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