Klazienaveen, 14 maart 2019
Betreft: spreekavond klas 1, 2 en 3

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
De cijfers van het tweede rapport staan nu vast. U kunt deze cijfers in Magister vinden.
Uw zoon/ dochter krijgt ze van ons vrijdag 29 maart op papier mee.
Naar aanleiding van dit rapport willen wij u en uw kind graag uitnodigen voor de spreekavond.
Tijdens dit voortgangsgesprek willen we samen bespreken hoe de tweede periode verlopen is en wat we derde
periode kunnen doen om de resultaten te behouden of te verbeteren.
Tijdens de gesprekken met de 1P klassen zal er vooral aandacht zijn voor manieren van leren en werken.
Voor klas twee wordt met u ook de advisering voor de bovenbouw en de definitieve keuze voor het niveau en de
richting besproken.
De spreekavond voor klas 1,2, en 3 wordt gehouden op
Woensdag 3 april van 17.30 uur tot 22.00 uur
en donderdag 4 april van 17.30 uur tot 22.00 uur.
U kunt uw aanmelding doorgeven via Magister (https://esdal.magister.net) en via de Magister app.
Een gesprek duurt 15 minuten. Indien nodig kunt u ter plekke een vervolgafspraak maken of via de mail contact
opnemen.
Gaat uw kind met de bus naar Emmen en wilt u een gesprek met een docent uit Emmen?
U kunt een gesprek aanvragen via Magister, de docent neemt dan contact met u op voor een afspraak.
Voor het aanmelden logt u in met uw ouderaccount*. Op het scherm leest u de mededeling dat u bent uitgenodigd. U
kunt zich dan inschrijven of afmelden voor de ouderavond. Let hierbij op het beschikbaarheidsschema van de
docenten.
Op dinsdagmorgen 26 maart om 08.00 uur sluit de opgave voor de spreekavond. Na dit tijdstip kunt u zich niet
meer aanmelden.
U ontvangt uiterlijk maandag 1 april, via de e-mail of via uw kind, bericht hoe laat en waar u wordt verwacht.
Wilt u ons mailen via klazienaveen@esdalcollege.nl. indien u, nadat u zich heeft opgegeven, verhinderd bent?
Met vriendelijke groet,
G. Benes
Locatiedirecteur
*Ouderaccount. Bent u deze kwijt, ga dan naar www.esdalcollege.nl . Scroll helemaal naar beneden. Daar staat
“Inloggen voor ouders”, u klikt dan aan “Wachtwoord Magister kwijt”. U vult de gevraagde gegevens in en binnen 24
uur krijgt u een nieuw wachtwoord toegezonden.

