bericht van de afdelingsleider, de heer Dekker
Haarlem, 1 november 2018
Beste ouders/verzorgers van klas 1,
Het schooljaar is nu twee maanden onderweg en de meeste leerlingen zijn gewend geraakt aan
hun nieuwe leeromgeving. Langzamerhand wordt de balans gevonden tussen huiswerk,
muzieklessen, vrienden, familie en sport. De eerste cijfers druppelen ook binnen. Kortom, de
nieuwigheid is eraf.
Voor sommige leerlingen is de start wat ingewikkelder dan voor anderen. Op het gebied van
resultaten, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. Om hierover in gesprek te gaan organiseert
Sancta twee ouderavonden:


Donderdag 29 november: mentorspreektijd
Deze avond is bedoeld voor ouders die specifieke vragen hebben voor de mentor.
Omdat de mentor geen tijd heeft om alle ouders te spreken, zijn vooral de ouders
welkom die zich zorgen maken om hun kind of die iets willen bespreken waar de
mentor van op de hoogte moet zijn. Gaat alles goed, dan verzoeken wij u om deze
avond geen afspraak aan te vragen.
Het initiatief van dit gesprek kan ook bij de mentor liggen. Wellicht dat u wordt
uitgenodigd voor deze tienminutengesprekken. De gesprekken worden ingepland tussen
16.00 en 19.30 uur.
U kunt een gesprek aanvragen via: ost@sanctamaria.nl.
In verband met haar opleiding is mevrouw Verduin niet aanwezig. Zoals aangegeven
tijdens de informatieavond, kunt u zelf met haar een afspraak maken.
Wilt u de mentor toch even kort spreken, dan is daar tijdens het oudercafé van 13
november ook gelegenheid voor. Daar zijn de meeste mentoren bij aanwezig.



Maandag 10 december: ouderspreektijd
Deze middag/avond is bedoeld om het gesprek aan te gaan met een vakdocent. U kunt
dan terecht met inhoudelijk vragen over het specifieke vak. U bent in de gelegenheid
om deze avond twee gesprekken per leerling aan te vragen. Aanmelding voor het
ouderaccount van Magister vanaf 28 november, u ontvangt nader bericht.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met mij of de mentor.
Hartelijke groet,
Robbert Dekker
r.dekker@sanctamaria.nl
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