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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de leerjaren 1, 2, havo-3, vwo-3 en ISK-3 
 

betreft:  
 

tafeltjesmiddag / tafeltjesavond naar aanleiding van het eerste rapport op 
 

woensdag 19 december 2018 
 
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 
 

Uiterlijk vrijdag 7 december wordt op school het eerste rapport (twee exemplaren) uitgereikt 
aan uw zoon/dochter. Uw zoon/dochter zal u dit rapport thuis overhandigen. Eén exemplaar 
kunt u behouden; graag het andere exemplaar ondertekenen en meegeven aan uw 
zoon/dochter, die dit ondertekende exemplaar inlevert bij de mentor.  
 

Naar aanleiding van dit rapport organiseert Wolfert College op woensdag 19 december een 
tafeltjesmiddag / tafeltjesavond voor de ouders/verzorgers. Dit is dé gelegenheid om de 
resultaten en prestaties van uw kind te bespreken met één of meerdere docenten.  
Noteert u deze dag/datum alvast in uw agenda! 
 

De gang van zaken is als volgt; 
 

 De tafeltjesmiddag/avond vindt plaats in de aula plus een aantal leslokalen, waar elke docent 
aan een eigen tafel zit. De gesprekken duren 10 minuten. Er wordt telkens gemeld wanneer het 
tijd is om een volgende gespreksronde te beginnen. 

 De docenten zijn ’s middags van 15.15 tot 17.30 uur en avonds van 18.15 tot 22.00 uur op 
school aanwezig. 

 Bij deze brief vindt u een antwoordformulier waarop u maximaal drie docenten kunt aangeven 
waarmee u een gesprek wilt voeren. Ook kunt u uw voorkeur aangeven voor de tafeltjesmiddag 
(15.15 – 17.30 uur) of voor de tafeltjesavond (18.15 – 22.00 uur).  

 Wanneer u met een docent een langer gesprek zou willen voeren dan de 10 minuten die wij 
voor elk gesprek reserveren, verzoeken wij u hiervoor een aparte afspraak te maken. Dit kan 
via het e-mailadres van de betreffende docent (indien nodig op te vragen bij de mentor) of 
mondeling tijdens de tafeltjesavond. 

 Graag maken wij u erop attent dat het noodzakelijk is dat het antwoordformulier op tijd 
bij ons wordt ingeleverd. Formulieren die na woensdag 12 december binnenkomen, 
kunnen helaas niet meer worden verwerkt. 

 Wij zouden het op prijs stellen dat u het antwoordformulier ook invult wanneer u geen 
gesprek(ken) wil aanvragen. U kunt dit op het antwoordformulier aangeven. 

 

Het ingevulde antwoordformulier zien wij  
UITERLIJK WOENSDAG 12 DECEMBER 13.30 UUR  via uw zoon/dochter graag retour 
(inleveren bij de teamassistent, mw. M. Boekelman of in het brievenbusje bij WOLC).  
Wij doen ons best om u uiterlijk maandag 17 december op de hoogte te stellen van de 
exacte tijdstippen waarop uw gesprekken zijn ingeroosterd. 
 

Wij verzoeken u het rapport van uw zoon/dochter tijdens de tafeltjesmiddag/avond mee te 
nemen. 
 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 

 

Met vriendelijke groet, namens het docententeam Wolfert College, 
 
A. van der Leeuw  M. van Sorgen   R. van Veen  
teamleider   teamleider   teamleider  
mavo/havo-1 en mavo-2 havo/vwo-1,2,3  ISK 
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