
Aan de ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen van het Drachtster Lyceum

Datum :  16 november 2021
Betreft :  Instructie online spreekuuravond december 2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Zoals ieder jaar willen we ook dit schooljaar u de gelegenheid geven om in gesprek te gaan
met een aantal van de docenten van uw zoon/dochter.
Vanwege de Coronamaatregelen kan dit naar onze mening ook in deze periode alleen
online worden georganiseerd. In deze brief informatie over de werkwijze en organisatie van
deze avond en instructies hoe in te schrijven.

Uitgangspunten:
● de gesprekken worden gevoerd via videobellen in een “Google Meet”. Uw

zoon/dochter is hier goed mee bekend
● ouders kunnen per leerling met maximaal 3 docenten een gesprek aanvragen
● de contactavonden worden over 2 avonden verspreid
● de gesprekken zijn in deze situatie niet bedoeld voor een algemene kennismaking,

we verzoeken u (zie de uitleg bij de werkwijze) vooraf het gespreksonderwerp aan te
geven

● docenten nodigen u uit voor een gesprek van 10 minuten. Om technische
problemen te voorkomen doen we dit via het mailadres van uw zoon/dochter.

● Als blijkt dat een docent(e) meer dan 20 aanvragen voor gesprekken krijgt, zal hij/zij
op een later moment per e-mail uw vraag beantwoorden.

Organisatie en werkwijze:

Data/tijden van de gesprekken:
Maandag 6 en dinsdag 7 december 2021 tussen 16.00 en 20.30 uur

● u krijgt vandaag, dinsdag 16 november, via Magister een uitnodiging om
gesprekken met docenten aan te vragen. U kunt zich niet via het account van uw
zoon of dochter opgeven voor de spreekuuravond, u moet dit via uw eigen Magister
account doen. U kunt zich tot uiterlijk woensdag 24 november opgeven voor de
spreekuuravond. U hoeft bij de aanvraag geen voorkeursdag aan te geven omdat u
deze keuze krijgt via de agenda van de betreffende docent.
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● de docenten krijgen de aanvragen via onze administratie aangeleverd en zullen u in
de week van 29 november- 3 december via het mailadres van uw zoon/dochter een
link naar hun agenda mailen met afspraakeenheden. U kunt dan zelf een keuze
voor een tijdstip maken uit de aangegeven en nog beschikbare tijden.

● bij het kiezen van het door u gewenste tijdstip dient u direct ook het
gespreksonderwerp en de naam van uw zoon/dochter aan te geven zodat de
docenten zich kunnen voorbereiden. Via deze link kunt u een instructiefilmpje voor
de werkwijze bekijken.

● door het maken van een keuze wordt automatisch een afspraak in de agenda van
uw zoon/dochter gemaakt. De gemaakte afspraak wordt voorzien van een unieke
“Meetcode” voor het videogesprek. Deze code kan gedeeld worden met uw
(ex)-partner in die gevallen waarin u als ouder(s)/verzorger(s) niet tegelijkertijd vanaf
hetzelfde adres het gesprek kunt/wilt voeren. Via deze link kunt u een
instructiefilmpje bekijken voor deelname aan de Google Meet.

● het gesprek kan dus het makkelijkst plaatsvinden via het device van uw
zoon/dochter. Wij adviseren u om samen met uw zoon/dochter het gesprek met de
docent te voeren.

● u noteert de gekozen optie(s) ook in uw eigen agenda. We kunnen namelijk niet
garanderen dat u aansluitende tijden kunt vastleggen.

● op de door u gekozen datum en tijdstip klikt u op het ‘agenda item’ in de agenda
van uw zoon/dochter en vervolgens klikt u op “deelnemen via Google Meet”. U klikt
vervolgens op “Nu deelnemen” en de videoverbinding wordt gestart. Controleer of
de camera en microfoon aan staan.

Met vriendelijke groet,

Schoolleiding Drachtster Lyceum

E-mail: drachtsterlyceum@singelland.nl

https://drive.google.com/file/d/1KbYriexS_VsKLpHEqQS-9c0E622owXF1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AjAO1yIzMirKd9vDl71MJfcBjh1u4sAb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1g_uoBHgYo65uv7v-5f2QTaeh8mGUcY-H

