Schijndel, 17 februari 2020
Betreft: aankondiging ouderavonden maart en april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is al weer over de helft. Graag nodigen wij u uit om tijdens de
algemene ouderavonden de voortgang en het welbevinden van uw kind te
bespreken.
Op maandag 2 maart 2020 ontvangen ouder(s)/verzorger(s) die in ons
schooladministratiesysteem Magister als ouder 1 zijn gekenmerkt een mail over
de aanstaande ouderavonden. Deze ouderavonden zijn gepland op verschillende
momenten:
•

Dinsdag 24 maart, 18.30- 21.30 uur
Vmbo locatie Schijndel en alle afdelingen locatie Sint-Michielsgestel

•

Woensdag 25 maart, 18.30- 21.30 uur
Vmbo locatie Schijndel en alle afdelingen locatie Sint-Michielsgestel

•

Dinsdag 7 april, 18.30- 21.30 uur
Vwo en havo locatie Schijndel

•

Donderdag 9 april, 18.30- 21.30 uur
Vwo en havo locatie Schijndel

Digitaal inschrijven
Inschrijven voor de ouderavond verloopt digitaal via een speciale
gebruikersnaam en wachtwoord die u –samen met een link naar de
inschrijfwebsite- op 2 maart via e-mail van ons ontvangt. Let erop dat u de
gebruikersnaam en het wachtwoord goed bewaart. Deze heeft u namelijk ook
nodig om het ingeroosterde gespreksmoment te bekijken.
Inschrijven voor de ouderavond kan van 2 tot en met 8 maart 2020.
Ingeroosterd moment bekijken
U kunt vanaf vrijdag 13 maart de ingeroosterde dag(en) en tijdstip(pen) inzien.
Dat doet u ook weer met behulp van de gebruikersnaam en wachtwoord die u op
2 maart via e-mail van ons ontvangt.
Meerdere kinderen op het Elde College
Het is helaas niet mogelijk om uw voorkeur voor één van de avonden of een
tijdstip op te geven. Heeft u meerdere kinderen op het Elde College, dan
proberen wij de gesprekken op dezelfde avond in te roosteren. We kunnen
echter niet garanderen dat dit in alle gevallen mogelijk is.

Eén gesprekstijd beschikbaar voor beide ouders
Wij wijzen u erop dat alléén ouder(s)/verzorger(s) die in ons
schooladministratiesysteem Magister als ouder 1 zijn gekenmerkt de
inloggegevens ontvangen. Mochten beide ouders aanwezig willen zijn, dan dient
ouder 1 de gesprekstijd door te geven.
Driehoeksgesprekken en presentaties
Voor de klassen B1, KB1, TK1, TKG1, HT1, HTG1, H1, VH1, V1, TV1, B2, K2, B4,
K4, T4, TG4, TV2, H5, V6 en PRO 1 t/m 5 zijn er geen reguliere ouderavonden in
deze periode aangezien er op andere momenten driehoeksgesprekken
/presentaties hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden.
Papieren rapport voor leerlingen (t)vwo, havo en
brugklas havo/vmbo T
Leerlingen uit de sector (t)vwo/havo krijgen geen papieren rapporten, behalve
het overgangsrapport aan het einde van het schooljaar. U heeft op ieder
moment inzage in de cijferregistratie van Magister en u bent op die manier
steeds geïnformeerd over de vorderingen van uw kind. Mocht u toch graag een
papieren rapport ontvangen, dan zorgen wij daar alsnog voor. Stuurt u dan een
bericht naar leerlingenadministratie@eldecollege.nl.
Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de ouderavonden? Kijkt u dan op onze
website www.eldecollege.nl/ouderavond. Hier vindt u een handleiding voor het
digitaal inschrijven. Tevens treft u daar de veel gestelde vragen aan. Ook kunt u
ons mailen via ouderavond@eldecollege.nl. Wilt u brieven van school op een
ander e-mailadres ontvangen? Pas uw e-mailadres dan zelf aan via uw ouderlogin in Magister.
Tot slot wijzen wij u erop dat uw zoon/dochter ook van harte welkom is op de
ouderavond.

Met vriendelijke groet,

Elde College
Toos Michon – sectordirecteur (t)vwo/havo
Gerard Spijkers – sectordirecteur vmbo/praktijkonderwijs

