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Betreft: ophalen rapport periode 4 
 
Geachte ouders/verzorgers, 

 

Wij nodigen u uit om op dinsdag 17 december, samen met uw kind, het rapport van 
periode 4 op te komen halen. Het rapport zal u uitgereikt worden door de mentor die u 
tevens informeert over de prestaties, het inzicht en de werkhouding van uw kind.   
 
Om deze dag ordelijk te laten verlopen en lange wachttijden te voorkomen, verzoeken 
we u rekening te houden met het volgende: 

De tijden om het rapport op te halen zijn tussen 15.30 uur en 20.00 uur.  
 
Met het onderstaande strookje kunt u aangeven naar welk dagdeel uw voorkeur 
uitgaat. (Eventueel met voorkeur van tijd) 
Het ingevulde strookje dient uiterlijk vrijdag 6 december ingeleverd te zijn bij de 
mentor. De mentor stelt een tijd vast. Uiterlijk vrijdag 13 december wordt het 

strookje met tijdstip meegegeven aan uw kind. 
 
In de toekomst willen we de brieven niet meer meegeven aan de leerling maar alle 
brieven via mail naar u verzenden. 

Deze brief is ook naar iedereen verzonden via e-mail. Mocht u niets ontvangen hebben, 
zou u dan uw e-mailadres door willen geven aan de mentor tijdens het rapportgesprek. 
 

Kom alstublieft op tijd! Mentoren hebben (maar) 10 min per ouder, houd daar 
alstublieft rekening mee. Dit voorkomt lange wachttijden. 
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de mentor van uw kind. 
 
Met vriendelijke groet, 

        
mevrouw M. Thijssen 
teamleider bovenbouw                                                                                                 
----------------------------------------------------------------------------- 

Naam leerling:                       Klas:  

Mentor:                                     Ik kom met mijn zoon/dochter  
   
 tussen 15.30 en 17.30 uur  
 tussen 18.00 en 20.00 uur 
 
 Mijn zoon/dochter heeft een broer/zus in klas ………………… 

 
Handtekening ouder:………………………………….….    
_____________________________________________________________________ 
 
(In te vullen door de mentor) 
 

U wordt verwacht op dinsdag 17 december om ……………uur. 

 
 
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van het 4e leerjaar 

 

 


