
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
 
Leiderdorp, 18 februari 2021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op donderdag 11 maart is er de mogelijkheid om met een vakdocent of eventueel de mentor in 10 minuten 
de studievoortgang van uw zoon/dochter te bespreken. Deze gesprekken vinden net als de vorige keer niet op 
school plaats maar online. De docent start dit gesprek via het Microsoft Teams account van uw zoon/dochter. 
Om dit allemaal in goede banen te laten verlopen, zetten we e.e.a. hier even op een rij: 

• Inschrijven voor de gesprekken verloopt via Zermelo. De aanmeldprocedure is eveneens dezelfde als 
de vorige keer en we verzoeken u om de destijds verstuurde instructie e-mail opnieuw te gebruiken; 

• Inschrijven voor het 10-minuten gesprek is mogelijk tot en met maandag 1 maart aanstaande. 
Op basis van de inschrijvingen wordt een rooster gemaakt dat is in de loop van de eerste week van 
maart zichtbaar is in Zermelo; 

• U kunt zich inschrijven voor maximaal twee gesprekken; 

• Voor 4 mavo geldt het volgende: er kan met een vakdocent een afspraak gemaakt worden. Er zijn geen 
10-minuten gesprekken met de mentoren aangezien de driehoekgesprekken met de coaches 
onlangs al geweest zijn; 

• U kunt zich inschrijven voor het middagdeel (15.05-16.55) of het avonddeel (18.15- 20.55). Op basis 
van deze voorkeur wordt de definitieve indeling gemaakt. Een gesprek duurt maximaal tien minuten 
en bij twee gesprekken zal er 10 minuten pauze tussen zitten. We proberen uw gesprekken 
uiteraard zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. 

 
Als het onverhoopt niet lukt om via het Microsoft Teams account van uw zoon/dochter het gesprek te 
starten, dan zal de docent op het afgesproken tijdstip bellen naar een van de telefoonnummers zoals bij 
ons bekend. 
 
Wij gaan er vanuit u voldoende geïnformeerd te hebben over de 10-minutengesprekken.  Mochten er 
toch nog vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag! 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Pieter Snaterse, Deirdre Broshka en Christine Visser – van der Wolk 


