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Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen  

van klas MH5C 

 

 

 

 

Mijdrecht, 24 september 2015  

 

 

Betreft: de ouderavond 

 

 

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Op maandag 28 september kan ik helaas niet aanwezig zijn op de ouderavond vanwege 

een kleine medische ingreep. 

 

Nu wordt de meeste informatie tijdens de centrale zitting in de aula gegeven door de 

heer Huisman, maar ik had ook graag even met u willen kennismaken. Niet dat er 

problemen zijn met of in de klas, maar het is altijd prettig ook de ouders even te 

spreken, dat maakt een vervolgcontact voor iedereen vaak wat makkelijker. 

 

Ik vind mijn klas geweldig. De meeste leerlingen kende ik helemaal niet, maar nu al kan 

ik zeggen dat ik een heel sociale groep heb. De sfeer is prima en de leerlingen zijn goed 

aanspreekbaar. U bent waarschijnlijk op de hoogte van het feit dat Esley, een 

klasgenootje van uw zoon of dochter, ernstig ziek is. Het is dan zo fijn om te merken dat 

er duidelijk met Esley wordt meegeleefd. 

 

Inmiddels zijn we begonnen met individuele leerlinggesprekjes, zodat ik uw zoon of 

dochter een beetje beter leer kennen. Ik hoop uiteraard dat zij mij intussen zo goed 

kennen dat zij – als er iets aan de hand is – naar mij toe komen voor overleg. 

 

In havo 5 is het de gewoonte vooral met de leerling zelf te praten over zijn of haar 

vorderingen of juist over het niet zien van de vorderingen. Als ik u als ouder op de 

hoogte ga stellen, dan is er echt wat aan de hand. 

 

Mochten er ouders zijn die mij ook graag even persoonlijk willen spreken, dan kunt u 

natuurlijk altijd een afspraak maken op een andere dag, of op de tienminutenavond in 

december. 

 

In de bijlage staat een power point van foto’s, gemaakt tijdens de introductiedag in 

augustus. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Joke Kok-Hamersma, 

mentor MH5C 

mailto:info@hetvlc.nl
mailto:infovinkeveen@hetvlc.nl

