Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen
Bussum, 15 november 2019
Betreft: tafeltjesavond dinsdag 26 november 2019

Pep/Joe/jk 19.556

Geachte ouders/verzorgers,
In Magister kunt u vanaf vrijdag 15 november de tussentijdse peiling van uw zoon of dochter vinden.
De cijfers van de toetsen uit de toetsweek van de bovenbouw moeten vanaf maandag 18
november ook verwerkt zijn in Magister. Op de tafeltjesavond van dinsdag 26 november kunt u met
docenten van uw zoon/dochter praten over zijn/haar vorderingen. De gesprekken vinden plaats
tussen 16.30 - 18.00 uur en 18.50 - 22.00 uur. U kunt maximaal met twee docenten een gesprek
aanvragen. De gesprekken duren 10 minuten. Heeft een docent teveel gesprekken, dan is er een
uitloopavond op donderdag 28 november. Het zou dus kunnen dat u ook op deze avond wordt
ingepland. Is dat laatste het geval, dan neemt de docent contact met u op. Wij stellen het op prijs
als uw zoon/dochter bij de gesprekken aanwezig zal zijn. De ervaring leert dat de gesprekken dan
nog zinvoller zijn.
Hoe aan te melden voor de tafeltjesavond?
U kunt zich aanmelden voor de tafeltjesavond via Magister. Hiervoor ontvangt u binnenkort een
bericht via Magister. Inschrijven kan ook via de Magister-app op uw smartphone. U gebruikt de
inloggegevens die u als ouder heeft ontvangen. Met de gegevens van uw zoon/dochter is het niet
mogelijk om u voor de tafeltjesavond aan te melden. Docenten kunnen via een gespreksvoorkeur
ook aangeven dat ze een gesprek met u wensen. Dit verzoek ziet u wanneer u inlogt in Magister. In
het Magistermenu aan de linkerkant vindt u de uitnodiging voor de tafeltjesavond Vituscollege
Bussum. Door het icoontje van de ouderavond aan te klikken en daarna rechtsboven op
inschrijven/versturen te klikken, kunt u de wizard doorlopen. Aan het einde moet u nog op de
blauwe button inschrijven/versturen klikken om de inschrijving definitief te maken.
Wij verzoeken u zich uiterlijk dinsdag 19 november vóór 23.00 uur aan te melden. Aanmeldingen
die later binnenkomen (ook telefonische aanmeldingen), kunnen na deze datum niet meer
verwerkt worden. In verband met de planning van de werkzaamheden is hierop helaas geen
uitzondering mogelijk.
U kunt een voorkeur aangeven voor de periode 16.30u -18.00 uur (vroeg) of 18.50u -22.00 uur (laat).
Uiteraard proberen wij hiermee dan zoveel mogelijk rekening te houden, maar we kunnen uw
voorkeur niet garanderen.
Mocht u zich hebben aangemeld en onverhoopt verhinderd zijn, wilt u dan de school informeren?
(leerlingenadministratie@vituscollege.nl).
Uiterlijk vrijdag 22 november 2019 worden de tijden voor de afspraken bekend gemaakt in
Magister.

