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Beste ouders van leerjaar 1,
Aansluitend bij mijn bericht van ruim een week geleden (hieronder) nog het volgende.
Zoals aangekondigd zijn de door jullie aangevraagde gesprekken met de mentoren niet
meegenomen in het rooster voor 17 en 18 december. Wij verwachten dat de komende
rapportpresentaties door de leerlingen, in januari, zullen voorzien in jullie behoefte om
geïnformeerd te worden over hun vorderingen.
Als er toch aanleiding is voor een gesprek op korte termijn met de mentor is het natuurlijk
altijd mogelijk daar een aparte afspraak voor te maken, per mail aan de mentor.
Met vriendelijke groet,
Jaco Mijnheer

Beste ouders van leerjaar 1,
Nog tot en met zondag 1 december kunnen jullie je aanmelden voor 10
minutengesprekken met docenten. De bedoeling van deze gesprekken is om vragen te
kunnen stellen over de prestaties en het functioneren van jullie kinderen in de vaklessen.
Met dit bericht wil ik jullie vragen om, indien van toepassing, een wijziging aan te brengen
in jullie aanmelding. Hieronder leg ik uit waarom.
De mentoren van leerjaar 1 hebben in de afgelopen jaren een manier ontwikkeld om in
contact te zijn met de ouders, die bestaat uit informele ouderavonden (hebben onlangs
plaatsgevonden) en rapportpresentaties (komen in januari). Wij denken dat die twee
samen meer opleveren dan een kort gesprek. Maar deze aanpak vraagt ook een flinke
tijdsinvestering, die we als school graag willen compenseren door de mentoren vrij te
stellen van de 10 minutengesprekken.
Door technische oorzaken was het helaas niet mogelijk om dit in Magister op de juiste
manier te blokkeren. Daarom wil ik jullie alsnog vragen om je aanmelding voor een
Hyperion Lyceum
Bezoekadres Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam
T 020 579 72 20 | www.hyperionlyceum.nl
Onderdeel scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam

Pagina 1/2

Datum

Kenmerk

9 juni 2017

201706-0084

gesprek met de mentor van jullie dochter/zoon, indien van toepassing, in te trekken en
eventueel om te zetten.
Zondag a.s. wordt de inschrijving gesloten, waarna jullie bericht zullen ontvangen over
het tijdstip van jullie gesprekken. Gesprekken met de mentoren worden hierin sowieso
niet meegenomen.
Met excuses voor het ongemak en
een vriendelijke groet,
Jaco Mijnheer
Teamleider leerjaar 1 & 2
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