
 
 

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van de  
leerlingen uit klas 2B, 2D en 2E   
 
Voorburg, 9 november 2017 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Aan het begin van dit schooljaar hebben we aan u meegedeeld, dat we een openstaande 
vacature docent Nederlands hadden, waarvoor er actief naar een geschikte kandidaat werd 
gezocht. We zijn erg blij u te melden, dat mevrouw Hohagen vanaf 1 november de lessen 
Nederlands zal verzorgen! 
In deze 1e periode hebben we als ‘noodoplossing’ voor elke klas 2 uur per week Nederlands 
door diverse inval collega’s laten verzorgen. We realiseren ons dat deze invallessen niet 
optimaal zijn om tot een objectief cijferoverzicht van het vak Nederlands te komen. Daarom 
ontbreekt het cijfer voor het vak Nederlands op dit eerste rapport. 
In overleg met mevrouw Hohage zal er aan het eind van periode 2 een extra periode toets 
worden ingepland, waarmee de lesstof uit periode 1 zal worden getoetst. 
 
Uw zoon of dochter ontvangt vanaf maandag 13 november zijn/haar 1e rapport. Dit rapport 
geeft een indruk van de prestaties en van het functioneren van uw kind op school.  
 
Wilt u een gesprek over het functioneren van uw kind, dan stellen wij u in de gelegenheid om 
met vakdocenten een kort gesprek te voeren. Dit noemen wij de tafeltjesmiddag/avond.  
Zo’n gesprek duurt tien minuten en u kunt met maximaal drie docenten afspreken. 
Als u 10 minuten niet voldoende vindt, dan kunt u zelf de docent benaderen voor het maken 
van een afspraak buiten de tafeltjesmiddag/avond om. Dit laatste geldt ook als u een 
uitgebreid gesprek met de mentor wilt. 
 
De tafeltjesmiddag/avond vindt plaats op donderdag 23 november 2017  
van 16.00 – 21.00 uur. 
Vanaf vrijdag 10 november t/m donderdag 16 november (tot 12.00 uur) kunt u zich 
via  Magister aanmelden voor de tafeltjesmiddag/avond.  
U ontvangt, via uw e-mail, een uitnodiging om u hiervoor in te schrijven. 
 
Uiterlijk maandag 20 november ontvangt u van ons een bevestigingsmail waarin staat hoe 
laat u wordt verwacht.  
 
Mocht u op donderdag 23 november alsnog verhinderd zijn, laat het ons dan weten vóór 
15.00 uur. Tel.: 070 4199200. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Teamleiders leerjaar 2 
Mevr. B. Baan 
Mevr. W. de Vries 
 
Veurs Voorburg 


