22 maart 2021 Mail aan ouders regulier onderwijs, nietexamenklassen
Aan de ouders van de leerlingen in niet-examenklassen van het reguliere onderwijs

Geachte ouders,

Waarschijnlijk heeft u in de jaarkalender op de site van de school zien staan, dat er volgende week
rapportvergaderingen gepland staan. Maar de leerlingen zijn nog maar nèt weer terug op school en
hebben de afgelopen periode weinig toetsen gemaakt. We maken graag van de gelegenheid gebruik
om u even bij te praten over het vervolg van dit schooljaar.
Volgende week zijn er wel vergaderingen op 30 en 31 maart en op 1 april, maar we sluiten geen
rapportperiode af. We gaan gewoon door en in Magister kunt u aan het voortschrijdend gemiddelde
zien hoe uw kind ervoor staat.
We gebruiken de vergadertijd om leerlingenbesprekingen te houden waarbij we in kaart brengen hoe
een leerling ervoor staat en of er achterstanden, tekortkomingen of onderwijskundige problemen
zijn. Daar gaan we dan -samen met de leerling- mee aan de slag. Als daartoe aanleiding is, neemt de
mentor contact met u op.
Binnen de school is afgesproken dat een leerling maximaal 3 toetsen per week kan krijgen.
Overhoringen of proefwerken, dat maakt niet uit.
Aan het einde van het schooljaar vindt vanaf 8 juli, misschien iets eerder, in een aantal teams een
toetsweek plaats. Dan geldt het maximum van drie toetsen natuurlijk niet.
Daarna zijn er overgangsvergaderingen. Die kunnen op de vertrouwde manier plaatsvinden. We
bespreken van elke leerling de vorderingen van het afgelopen jaar en de kansen bij overgang naar
het volgende leerjaar. Ook dan neemt de mentor contact met u op als we iets te bespreken hebben.
Het leek ons goed u over deze gang van zaken te informeren. En zoals altijd geldt ook nu: reacties zijn
welkom.
Met vriendelijke groet,

S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl

