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Gorinchem, 3 december 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op maandag 20 december a.s. van 16.00 t/m 21.15 uur vindt de ouder-kind spreekavond plaats.
De rapporten worden aan uw kind (kinderen) uitgedeeld in de week van maandag 13 december a.s..
Zonder rapport kunt u op basis van de resultaten in SOMtoday uw gewenste gesprekken bepalen. Leerjaar 6
ontvangt geen rapport op papier. Voor de behaalde resultaten verwijzen wij naar het examendossier binnen
SOMtoday.
U kunt, alleen als het rapport van trimester 1 daartoe aanleiding geeft, een gesprek van 10 minuten aanvragen met
één of meerdere docenten. De ouderavond zal via Microsoft TEAMS verlopen.
Wij maken uitsluitend gebruik van ONLINE opgave via het ouderportal. Op het formulier in het ouderportal kunt u
aangeven met wie u contact wilt. U vindt het formulier in het menu onder “formulier ouderavond”. Heeft u
problemen met het inloggen op het ouderportaal dan verzoeken wij u contact op te nemen met de heer H.F.G.
Hurkmans BMEd, e-mailadres: helpdesk@camphusianum.nl
U kunt bij de aanmelding zelf een keuze maken met wie u wilt spreken. Een vakdocent of de mentor kan besluiten
met u in gesprek te willen, hiervoor kunt u dan opgeroepen worden. Een volledig overzicht met afspraken treft u
vervolgens per brief die op 16 of 17 december a.s. via uw kind uitgereikt zal worden.
Indien u een specifieke tijdswens heeft kunt u aangeven of u ‘vroeg’ voor 17.30 uur of ‘laat’ na 18.15 uur ingepland
wilt worden.
De docent of mentor maakt een vergadering aan via het TEAMS account van uw kind.
De docent zal op het geplande tijdstip contact in TEAMS met uw kind opnemen. U kunt dan samen met uw kind in
beeld verschijnen.
Bij alle gesprekken, ook wanneer u wordt opgeroepen, is het wenselijk dat uw kind hierbij aanwezig is.
Graag zien we dat uw kind de regie neemt. De regie nemen bestaat uit het verwoorden van een plan van aanpak
voor het komende trimester. Vragen als “Wat ga ik het komend trimester aanpakken/oppakken en anders doen
t.o.v. het vorige trimester? Welke concrete vragen heb ik? Wat heb ik aan ondersteuning nodig” kunnen daarin als
leidraad dienen.
De opgave voor de TEAMS gesprekken kunt u aangeven tot en met woensdag 15 december 09.00 uur, dan sluit de
mogelijkheid tot inschrijving. Inzendingen na 09.00 uur kunnen wij i.v.m. de planning niet meer in behandeling
nemen.
Wilt u los van de resultaten van het rapport over andere zaken spreken of alleen kennismaken met een docent en/of
mentor, dan kunt u beter voor een ander tijdstip een afspraak maken.
De namen van de docenten met e-mailadres vindt u in de bijlage én in het portal onder ‘ouderavond’.
Kunt u onverwachts de geplande TEAMS afspraak niet nakomen wilt u ons daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte
brengen (0183) 651 364.
Voor andere dringende zaken kunt u een e-mail sturen/contact opnemen met mevr. A.N.C. Parel,
a.parel@camphusianum.nl.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Namens de directie;

