
 

 

  

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 
Datum : 18 november 2022  

Ons kenmerk : 221118lpi/2.corr/ouder/mentor/voorl.avond 

Onderwerp      : ouderspreekavond donderdag 1 december 2022 

                 uitwijkdatum: woensdag 30 november 2022 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Op donderdag 1 december staan onze vakdocenten klaar om u op school te ontvangen 

om het gesprek over én met uw zoon of dochter te voeren. De aanwezigheid van uw 

zoon of dochter vinden wij belangrijk. Het gaat immers over hem of haar. De gesprekken 

worden op 1 december vanaf 16.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur ingeroosterd. Mochten niet 

alle gesprekken op donderdag kunnen worden ingepland dan wijken wij uit naar 

woensdag 30 november. U kunt geen voorkeur aangeven voor de woensdag of 

donderdag. Het kan daarom voorkomen dat u op twee avonden wordt ingedeeld. 

Vanzelfsprekend proberen we dat te voorkomen wanneer dat kan. Wel verzoeken wij u 

hierboven genoemde data in uw agenda vrij te houden totdat het rooster bekend is. 

 

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

maandagmiddag, 21 november via Magister een uitnodiging om in te schrijven. Hiermee 

worden dubbele inschrijvingen voorkomen. Inschrijven voor het ouderspreekuur 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. 

 

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. De 

mentoren en leerlingcoördinatoren kunnen op deze avond alleen in hun rol als vakdocent 

worden gesproken. De inschrijfmodule blijft open staan tot donderdag 24 november, 

17.00 uur. Na sluiting van de inschrijving zal er een rooster gemaakt worden, zodat u 

weet wanneer u met welke docent in gesprek kunt gaan. Lukt het niet om in te schrijven, 

kijk dan voor een korte instructie op onze website.  

 

Vanaf vrijdagmiddag 25 november zijn uw afspraken m.b.v. de inloggegevens van ouder 

1 zichtbaar in Magister door in het linkermenu te kiezen voor “ouderavond” 

Ouderavonden zijn een belangrijke gelegenheid om elkaar te spreken over de 

vorderingen en het welbevinden van uw zoon of dochter. Ik hoop daarom van harte dat u 

van deze uitnodiging gebruik zult maken.   

 
Met vriendelijke groet, 

 

Rob Heijmans 

conrector 
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