Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen
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Betreft: Driehoeksgesprekken Zermelo
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op 14, 15 en 16 maart a.s. organiseren we op Het Heerenlanden de volgende ronde van de
driehoeksgesprekken: de gesprekken waarin uw zoon of dochter met u en met de mentorcoach zijn
of haar vorderingen en de plannen voor de komende periode bespreekt. We vinden het belangrijk om
goed contact met elkaar te houden; we gaan er daarom vanuit dat u allemaal weer meedoet met de
gesprekken.
Het rooster voor de driehoeksgesprekken maken we voor het eerst in Zermelo.
U wordt uitgenodigd om in te loggen om uw deelname aan het gesprek te bevestigen en u kunt uw
voorkeur aangeven voor een gesprek in de middag of in de avond.
De mentorcoaches in klas 1, 2 en 3hv nodigen u graag uit voor maandag 14 maart, de mentorcoaches
in klas 3m en in klas 4 en hoger voor dinsdag 15 maart.
Sommige mentorcoaches hebben een wat grotere groep leerlingen onder hun hoede,
dan passen niet alle gesprekken in het rooster van één dag. Bij hen bestaat er ook de mogelijkheid
om op woensdag 16 maart een afspraak te maken. Als u inlogt in Zermelo en de handleiding in de
bijlage volgt, ziet u vanzelf welke mogelijkheden u heeft.
Het is om organisatorische redenen helaas niet mogelijk om de driehoeksgesprekken in de lagere en
hogere klassen te combineren op één dag. Als u zoons of dochters zowel in de onderbouw als in de
bovenbouw heeft, vragen we u daarom op 2 verschillende momenten naar school te komen.
Mocht u vragen hebben over de driehoeksgesprekken, neemt u dan alstublieft contact met school op
via info.HetHeerenlanden@cvo-av.nl.
Met vriendelijke groet,

A.J. van Staalduine
Directeur Het Heerenlanden

Bijlage: Handleiding

