
 

 

 

 
 

Datum : 21 maart 2023  

Onderwerp : docentenspreekuur 17 april 

Aan : alle ouders klas 2 en hoger 

 

 
Geachte heer en/of mevrouw, 

 
Graag nodigen wij u uit voor het docentenspreekuur dat gehouden zal worden op maandag 17 april 2023 van 

16.00 tot 17.30 uur en van 18.30 tot 21.30 uur voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 2 en 

hoger. 

 
Op deze avond bieden wij u de mogelijkheid met docenten van gedachten te wisselen over de 

vorderingen van uw kind. Wij stellen het op prijs als uw kind ook bij dit gesprek aanwezig is. U kunt intekenen 

voor een gesprek van 10 minuten. U kunt maximaal twee docenten bezoeken (inclusief eventueel de mentor 

van uw kind). Wanneer u meer dan twee docenten wilt spreken kunt u (eventueel telefonisch) met de 

desbetreffende docent een afspraak maken. De leerlingcoördinatoren zijn op deze avond op hun kamer 

aanwezig. In de eerste plaats staan zij (indien van toepassing) als docent in het rooster opgenomen. Voor de 

overige beschikbare tijd kunt u hen als leerlingcoördinator spreken. 

 
Inschrijven gaat via de ouder1-login van Magister. Vanaf donderdag 23 maart is inschrijving voor dit 

spreekuur mogelijk en de inschrijving sluit woensdag 29 maart om 23.00 uur. Na dit tijdstip wordt dit 

onderdeel van Magister afgesloten en kunnen er geen gesprekken meer worden aangevraagd! 

 
Wilt u zich, om de avond goed te laten verlopen, precies aan de aanvangstijdstippen houden? Let op het 

belsignaal dat na iedere 10 minuten wordt gegeven. Ook de docenten zullen zich precies aan het tijdschema 

houden; neemt u het hun daarom niet kwalijk als zij bij het gaan van de bel aanstalten maken afscheid 

van u te nemen. Wilt u het gesprek voortzetten na de door u aangevraagde tijd, maakt u dan een nieuwe 

afspraak met de docent of neemt u later telefonisch contact met deze docent op. 

 
Het definitieve rooster van de avond staat in Magister vanaf vrijdag 31 maart na 16.00 uur. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 

Loes Corbeij-Bergman 

Rector Huygens Lyceum 
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