
 

  
 
 
 
 
 
 

Aan ouders/verzorgers van 

alle leerlingen uit klas 1 t/m 6 

 

 
 
 
Datum  : 30  oktober 2019 

O ns  Kenmerk : 2 .corr lln+ouders/docentenspreekmiddag/-avond 

O nderwerp :  docentenspreekmiddag/-avond  

  maandag 25 november en dinsdag 26 november 2019 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Binnenkort ontvangt u via Magister een uitnodiging voor de docentenspreekmiddag en 

-avond waar u met de docenten kunt spreken over de vorderingen van het 

desbetreffende vak van uw zoon/dochter. Vanzelfsprekend is uw zoon/dochter ook van 

harte welkom bij dit gesprek. 

 

Deze docentenspreekmiddag en –avond vindt plaats op: 

 

   maandag 25 november en  

   dinsdag 26 november (uitloop) 

 

Wij verzoeken u daarom hierboven genoemde data tot nader bericht in uw agenda vrij te 

houden. De gesprekken zullen zoveel mogelijk gepland worden op maandag 25 

november. Wanneer een docent veel ouders op gesprek krijgt, gebruiken we ook dinsdag 

26 november om gesprekken te plannen. Het kan daarom voorkomen dat u op twee 

avonden wordt ingedeeld. Vanzelfsprekend proberen we dat te voorkomen wanneer dat 

kan.  

Gesprekken worden ingepland vanaf 16:00 tot uiterlijk 22:00 uur. U kunt aangeven of u 

vroeg (tussen 16.00 en 19.00) of laat (tussen 19.00 en 22.00) ingepland wilt worden; 

met uw voorkeur wordt dan zoveel als mogelijk rekening gehouden. 

 

Alleen ouder 1 (=ouder die als eerste genoemd wordt in Magister) ontvangt via Magister 

een uitnodiging om in te schrijven. Hiermee worden dubbele inschrijvingen voorkomen. 

Inschrijven voor deze docentenspreekmiddag/-avond kan uitsluitend met het 

inlogaccount van ouder 1. Heeft u geen inlogcode of weet u die niet meer dan kunt u 

binnen Magister via ‘wachtwoord opvragen’ een nieuwe code aanvragen. Indien de code 

geblokkeerd staat, dan kunt u via info@fritsphilips.eu de code laten deblokkeren en 

ontvangt u een nieuwe inlogcode. 

Inschrijven via de Magister-app kan ook. De handleiding hiervoor vindt u in de bijlage. 

 

Het is voor gescheiden ouders niet mogelijk om apart gesprekken te voeren met de 

mentor of vakdocent. Wanneer een gescheiden ouder met de nieuwe partner samen de 

docentenspreekmiddag en –avond wil bezoeken, dan zal in overleg worden bezien of en 

op welke wijze hieraan gehoor kan worden gegeven. De school zal in geen geval 

informatie verschaffen aan een nieuwe partner, zonder de aanwezigheid van de ouder.  
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U kunt zich inschrijven voor maximaal 3 docenten, voor het gesprek is 10 minuten 

beschikbaar, wat voor een oriënterend gesprek in de regel voldoende is. Als een langer 

gesprek nodig blijkt te zijn, maakt u dan met de docent een vervolgafspraak.  

 

Inschrijven via de ouderavondplanner in Magister kan vanaf woensdag 6 t/m woensdag 

13 november. Na dit tijdstip kan er niet meer ingeschreven worden voor de 

docentenspreekmiddag/avond. Vanaf maandag 18 november 12:00 uur zijn uw 

afspraken m.b.v. de inloggegevens van ouder 1 zichtbaar in Magister.  

 

Graag willen we u nog attenderen op het feit dat als u op de link klikt in de 

bekendmakingsmail om het rooster te bekijken, niet het rooster maar de inschrijfpagina 

wordt getoond. Links in het menu staat dan de ouderavondknop waarmee u het rooster 

in beeld krijgt. 

Het ouderavondrooster kunt u ook bekijken door in te loggen in Magister m.b.v. de code 

van ouder 1 en dan te kiezen voor ouderavond. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Rob Schuurmans 

rector 

 

 

bijlage: handleiding ouderavond via Magister App 

 

 

 


