
 

 

 

 

 

 

 

Doetinchem, januari 2023  Aan de ouder(-s), verzorger(-s) van 

alle Rietveld leerlingen. 

    

   

Referentie: 2023-001/Brnm/Bnnk 

 

Betreft: uitnodiging ouderspreekavond met vakdocenten 

 

 

Geachte ouder(-s), verzorger(-s), 

 

Op dinsdag 14 en woensdag 15 februari 2023 vindt de online ouderspreekavond met 

vakdocenten plaats. Net als voorgaande schooljaren bieden we u samen met uw zoon, 

dochter de gelegenheid om met de vakdocenten van uw zoon, dochter te spreken. 

 

Afspraak aanvragen 

U kunt tot en met dinsdag 7 februari 2023 uiterlijk 12.00 uur via Magister aangeven met 

welke vakdocent u graag een gesprek van 10 minuten zou willen. Na deze datum is 

inschrijven voor de ouderspreekavond niet meer mogelijk.  

 

Bij het inschrijven geldt het volgende: 

▪ Alleen de ouder, verzorger die in Magister als eerste ouder, verzorger geregistreerd 

staat, kan de ouderavondmodule zien en zich inschrijven; 

▪ U kunt zich voor maximaal twee vakdocenten per kind inschrijven; 

▪ U kunt een voorkeursavond aangeven voor het gesprek. De daadwerkelijke planning 

hangt echter mede af van de beschikbaarheid van de vakdocenten. 

▪ Inschrijven kan alleen via een vaste PC. 

 

Handleiding 

Er is een handleiding voor het invullen van de ouderspreekavondplanner beschikbaar. 

Deze is te vinden op onze website onder het kopje ‘Praktische zaken → Downloads → 

Handleidingen’. Klik dan op het bestand ‘Handleiding in- en uitschrijven 

Ouderspreekavonden Magister’. 

 

Planning 

Uiterlijk vrijdag 10 februari wordt deze planning in Magister gepubliceerd. Wij doen ons 

best de aangevraagde gesprekken zo veel mogelijk op één avond te plannen.  

 

Lukt het u ondanks alle inspanningen niet een afspraak in te plannen bij de vakdocent 

die u graag wilt spreken? Of bent u uw inlognaam of wachtwoord voor Magister kwijt? 

Dan kunt u persoonlijk contact opnemen, bij voorkeur via info@rietveldlyceum.nl.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maarten Brinkhof, locatieleider 

 

 

 
 Vondelstraat 5 

7002 AN Doetinchem 

Telefoon (0314) 32 67 48 

Mail info@rietveldlyceum.nl 
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