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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 2TVA 
 

 

 

 

 

Datum:   26 september 2017 

Kenmerk: 17043/MNG 

Betreft:  vragen ouderavond 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Tijdens de ouderavond zijn er enkele vragen gesteld waar ik nog op terug zou komen. 
Hieronder kunt u de antwoorden lezen.  

Boek geschiedenis: De nieuwe boeken zijn mogelijk al geleverd. De leerlingen horen via 
mevrouw Muller eventuele verdere informatie.   

Samenwerken tijdens praktische opdrachten: Tijdens de mentorles zal ik hier meer 
aandacht aan besteden, zodra de eerste (grote) samenwerkingsopdracht eraan komt. 
Volgende week zal ik dit bespreken met de klas. Hierbij zal ik ook gebruik maken van de 
expertise van mijn XL-collega's. De teamleider heb ik ook geïnformeerd over de 
moeilijkheden bij het samenwerken.   

TTO-reis naar Londen: De reis wordt georganiseerd door dhr. V. Schutte, docent 
aardrijkskunde. Waarschijnlijk gaan we vliegen en we zullen drie nachten in Londen 
verblijven. Begin april zullen we vertrekken. Voor het boeken van de reis heeft dhr. Schutte 
binnenkort paspoort of ID-gegevens nodig. Het identiteitsbewijs moet in april 2018 ook nog 
geldig zijn. U kunt een kopie meegeven waarbij u het BSN.nr kunt doorstrepen of 
documentnummer + volledige naam + uitgifte en verloopdatum + geboortedatum zoals 
genoteerd op het identiteitsbewijs. Een kopie heeft de voorkeur. In de mentorles zal ik de 
gegevens noteren of de kopie innemen.   

Ziekmelden: Mijn collega's bij de balie willen graag dat er bij een ziekmelding elke dag naar 
school wordt gebeld om door te geven of uw kind nog ziek is.  

Is de overgang naar 3VWO mogelijk (deze vraag is later gesteld): Dit is nu natuurlijk nog 
niet van toepassing, maar mocht de norm van Engels niet gehaald worden en is uw kind 
geen bespreekgeval dan zal er een gesprek worden gevoerd om te kijken wat de beste 
oplossing is. 3VWO wordt dan niet meteen uitgesloten.  

Met verdere vragen kunt u mij altijd bereiken op het volgende emailadres : 
d.menig@schoter.nl 

Met vriendelijke groet, 

Djénie Menig 
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