
  

 
 

 
 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen leerjaar 3 t/m 6 

 

 

Oldenzaal, 22 november 2021 

 

 

Betreft: Uitnodiging oudergesprekken 1 en 2 december 2021 

 

 

Geachte ouder, verzorger en leerling, 
 

Inmiddels is cijferperiode 1 afgerond. De resultaten van uw zoon/dochter kunt u zien in Somtoday.  
 
Wellicht wilt u met de mentor van gedachten wisselen over de studieresultaten van uw 

zoon/dochter. Daarvoor organiseren wij de oudergesprekken. Deze oudergesprekken kunnen 

plaatsvinden op woensdag 1 en/of donderdag 2 december a.s. De aanwezigheid van uw 

zoon/dochter bij dit gesprek stellen wij zeer op prijs. 
 
De inschrijving voor de oudergesprekken gaat via de Somtoday-omgeving van uw kind. Hoe u dit 

doet, leest u in het document dat u ontvangt in de bijlage van deze e-mail. Let op! Dit kan alleen in 

een webversie en niet via de Somtoday app van uw zoon/dochter. 
 
Uw inschrijving kunt u doen vanaf maandag 22 november 2021 en deze inschrijving sluit op vrijdag 

26 november 2021 om 12.00 uur. Uw afspraak vindt u terug in de Somtoday agenda van uw zoon/ 

dochter. 
 
Net als vorig jaar verwachten wij u, in de huidige situatie, niet op school. Zoals u wellicht al hebt 

vernomen via uw zoon/dochter kan er op een eenvoudige manier via Teams door middel van een 

videogesprek contact gelegd worden tussen u en de mentor. Wij geven er dan ook de voorkeur aan 

dat het oudergesprek via Teams verloopt. De mentor zal op het aangegeven tijdstip in de agenda 

contact met u opnemen middels een videogesprek. Graag het verzoek aan u om op het betreffende 

tijdstip klaar te zitten met uw zoon/dochter.  

In een videogesprek kunt u de mentor eventueel zien, maar zeker horen. Heeft u er bezwaar tegen 

dat de mentor u kan zien, dan kunt u de camera ook uitzetten.  

Mocht u bezwaar hebben tegen bovenstaande manier van het oudergesprek voeren, neemt u dan 

via de e-mail contact op met de mentor om tot een ander voorstel te komen. 

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
Met vriendelijke groet, 

mede namens de mentoren, 

 
De coördinatoren: 

Nicole Teunissen, coördinator 3H/3V 

Tonicha de Sousa, coördinator 4V/5V 
Mart Evers, coördinator 4H 
Joke Klumper, coördinator 5H/6V 
 

 

 

 


