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Datum:

Tafeltjesmiddag Christelijk Gymnasium Sorghvliet
9 maart 2017

Geachte ouders,
Datum Tafeltjesmiddag
Op dinsdag 21 maart a.s. vindt de tafeltjesmiddag plaats. De gesprekken duren 8 minuten per leerling
en de middag begint om 16.00 uur. U kunt zich inschrijven voor drie docenten van uw kind met wie u
over cijfers of over het welbevinden van uw kind wilt spreken.
Op het moment dat de tafeltjesmiddag werd gepland, was de datum waarop de uitwisselingen in klas
4 zouden plaatsvinden nog niet bekend. In verband hiermee zijn de volgende docenten niet aanwezig
tijdens de tafeltjesmiddag: mw. L. van de Beek, dhr. F. Blaakmeer, mw. J. van Duijvenvoorde,
mw. H. Jonkers, mw. B. Rackwitsz, mw. M. Ringnalda, mw. S. Romkes, dhr. T. Schreurs en
dhr. M. de Vink. U kunt hen via de mail bereiken. Met excuses hiervoor.
Inschrijven via Magister
Met uw inloggegevens komt u via deze link https://sorghvliet.magister.net op Magister. U gaat
vervolgens naar het vandaagscherm waarop u zich kunt inschrijven door maximaal 3 docenten (per
leerling) aan te vinken. De docenten die uw kind lesgeven, worden direct getoond. Wilt u iemand
spreken van wie uw kind geen les heeft, zoals de conrector of de decaan dan kunt u hen vinden door
het vinkje bij ‘betrokken docenten’ weg te halen en in de lijst die verschijnt de gewenste persoon aan
te vinken. Op de site is een handleiding voor het inschrijven via Magister terug te vinden onder het
kopje ‘nieuws’.
De inschrijving begint donderdag 9 maart en sluit op dinsdag 14 maart om 23.59 uur.
Op vrijdag 17 maart krijgt u een mail met daarin de gesprekstijden die voor u zijn ingeroosterd. Ook
via Magister zijn deze gegevens terug te vinden. NB: het spreekt vanzelf dat slechts één van beide
ouders kan inschrijven.
Vragen
Wilt u zo vriendelijk zijn eventuele vragen via de mail te stellen aan mevrouw Van Lieshout,
tafeltjesavond@gymnasium-sorghvliet.nl.

Met vriendelijke groet,
Drs. S. Zuiderwijk
Rector

