
 
 
 
 
Leerlingbesprekingen 
(van Hilda en Joke) 
 
25, 26 en 28 november – klas 1 t/m 3, 3 december – klas 4, 10 december klas 5 en 6 
 
Het is erg belangrijk dat alle docenten bij alle leerlingbesprekingen aanwezig zijn. Niet alleen voor 
onszelf, maar ook voor de leerling zelf en de ouders is het van belang dat alle informatie gedeeld 
wordt. Mocht je toch verhinderd zijn, meld je dan bijtijds (een week voor de vergadering) af bij de 
betreffende afdelingsleider.  
 
Op deze dagen hebben we een gewoon rooster en vervallen alleen de lessen van de betrokken 
docenten. Dat betekent dat we ons goed aan het vergaderschema moeten houden. Het laten 
vervallen van de lessen gaat in overleg met de roostermaker.  
 
Wie opvang voor zijn kinderen nodig heeft, kan dat onder vermelding van tijd, dag en namen van de 
kinderen opgeven bij René Koops 
René wil de informatie graag uiterlijk op donderdag 21 november ontvangen hebben. Hij heeft dan 
nog genoeg tijd het e.e.a. te regelen. En als het hem niet lukt, dan zoeken we een andere oplossing. 
 
De deadlines voor de cijferinvoer zijn als volgt: 
Klas 1 t/m 4:  donderdag 14 november om 12.30 uur,  
Klas 5 en 6:  maandag 2 december om 12.30 uur 
 
Op maandag 9 december van 8.15 – 9.55 uur maken de leerlingen uit klas 5 en 6 de herkansing. De 
deadline voor de cijfers van de herkansingen is op dinsdag 7 januari, om 12.30 uur. 
 
 

 
Maandag 25 november 
 
1D 12.30 - 13.15 uur* 
1A 13.25 - 14.15 uur  
1B 14.30 - 15.15 uur 
1C  15.20 - 16.05 uur 
1E 16.10 - 16.55 uur 
 
 
 

 
Dinsdag 26 november 
 
2E 12.30 - 13.15 uur 
2D 13.25 - 14.15 uur  
2C 14.30 - 15.15 uur 
2B  15.20 - 16.05 uur 
2A 16.10 - 16.55 uur 
 

 
Donderdag 28 november 
 
3E 12.30 - 13.15 uur 
3D 13.25 - 14.15 uur  
3C 14.30 - 15.15 uur 
3B  15.20 - 16.05 uur 
3A 16.10 - 16.55 uur 
 

 
Dinsdag 3 december 
 
4A 12.30 - 13.15 uur 
4B 13.25 - 14.15 uur  
4C 14.30 - 15.15 uur 
4D  15.20 - 16.05 uur 
4E 16.10 - 16.55 uur 
 
 

 
Dinsdag 10 december 
 
Klas 5 en 6 van 
15.30- 17.00u 
 
Schema gesprekken met 
leerlingen volgt nog.  
 

 

 
 
*In verband met de studie van Frank (klas 1D) beginnen we met zijn klas. 


