Aan de ouder(s)/verzorger(s)

Goirle, 12 november 2020

Ons kenmerk

: COM-2021-151/PEE/DUD

Onderwerp

: interviewavonden

Geachte heer/mevrouw,

Op donderdag 26 november en dinsdag 1 december 2020 vinden de digitale interviewavonden
plaats.
De ouder(s)/verzorger(s) van klas 2 en hoger zijn van harte welkom om met de mentor en/of
vakdocenten van hun zoon of dochter te spreken. De ouders van de brugklasleerlingen hebben de
eerste kennismaking met de mentor al achter de rug, zij kunnen alleen met de vakdocenten van hun
zoon of dochter spreken.
Op het Mill Hill College is het gebruikelijk dat de leerling zelf bij de gesprekken aanwezig is.
De gesprekken duren 10 minuten en worden ingeroosterd tussen 18.30 en 22.00 uur.
Informatie over hoe u in moet loggen, ontvangt u nog via de mail.
U kunt uw gespreksaanvragen in 10 stappen doorgeven via Magister op de tablet, telefoon of
computer.
1. Log in via de website van het Mill Hill College (www.millhillcollege.nl) en klik op het sleuteltje
rechtsboven. Daar kunt u zich aanmelden bij Magister;
2. Klik in het eerste scherm links onderaan op het volgende icoontje:

3. Vervolgens klikt u rechts bovenaan op de tab 'inschrijven'
(druk op “afmelden” om geen gebruik te maken van de inschrijving);
4. U kunt nu bij maximaal drie docenten per kind een gesprek aanvragen.
U hoeft niet te wisselen van kind; de inschrijving kan voor alle kinderen tegelijk gedaan worden;
5. Klik vervolgens rechtsboven op 'volgende';
6. Op het scherm ‘dagdeel’ is het niet mogelijk om een voorkeur aan te geven;
7. Om verder te gaan, klik rechtsboven op 'volgende';
8. Het tabblad 'samenvatting' verschijnt en daarop ziet u uw gemaakte keuzes;
9. Als de gegevens kloppen, klik op 'inschrijven' op het midden van de pagina om uw aanvraag te
bevestigen. Indien u iets wilt wijzigen, kan dit binnen de inschrijfperiode doorgegeven worden
door op de knop “wijzigen” te klikken.
10. Na het inschrijven zullen de inschrijfgegevens op het overzichtsscherm getoond worden.

Mocht u onverhoopt problemen ondervinden bij het inschrijven dan kunt u het vragenformulier op de
website (helemaal onderaan rechts op de openingspagina) gebruiken. U kunt binnen vier werkdagen
een reactie van ons verwachten.
Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 17 november 2020, 12.00 uur.
Daarna is het niet meer mogelijk om gesprekken aan te vragen, omdat we dan alle gesprekken gaan
inroosteren.
Uiterlijk vrijdag 20 november 2020 17.00 uur zijn de tijdstippen van de door u aangevraagde
gesprekken in Magister zichtbaar. Inloggen gaat op dezelfde manier als hierboven beschreven staat.
U vindt deze tijdstippen onder de tab 'ouderavond' waar u ingeschreven heeft.
U ontvangt per mail bericht wanneer de planning in Magister staat.
Leerlingen van 18 jaar of ouder
Als uw zoon/dochter 18 jaar of ouder is, kunt u alleen inschrijven voor de interviewavonden als hij/zij
via de Magister-app heeft doorgegeven dat u toestemming heeft om het Magisteraccount te
gebruiken.
Team-X
De ouders van Team-X klas 1, 2 en 3 hoeven zich niet in te schrijven
Zij ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor de ouderpresentatie.
Extra informatie voor gescheiden ouders:
Voor de school is de ouder, waarbij de leerling volgens de gemeentelijke basisregistratie staat
ingeschreven, de contactpersoon voor de school.
Als u beiden een inlogaccount van de school heeft, dan ontvangt u allebei deze brief.
In principe gaan wij ervan uit dat beide ouders bij de gesprekken aanwezig zijn, samen met hun
zoon/dochter. Mocht het niet mogelijk zijn om beiden aanwezig te zijn dan verzoeken wij u onderling
af te spreken wie inschrijft voor de gesprekken middels het inlogaccount van de eerste
contactpersoon.
Als het bezwaarlijk voor u is om u in te schrijven middels het inlogaccount van de eerste contactpersoon, dan bestaat de mogelijkheid om via het vragenformulier van de website (helemaal onderaan
rechts op de openingspagina) aan te geven met welke docenten u graag zou willen spreken.
Indien het niet mogelijk is om gezamenlijk de gesprekken aan te gaan en u wilt toch beiden contact,
dan voeren de vakdocenten het gesprek met de eerste contactpersoon van de leerling en is de
tweede ouder welkom om een afspraak te maken met de coördinator leerlingzaken. U kunt daarvoor
de coördinator leerlingzaken van de verschillende afdelingen per mail benaderen.

Met vriendelijke groet,

Franca Peek-Warnars MME
sectordirecteur vwo
portefeuillehouder leerlingondersteuning en interne organisatie

