E-mail

Verstuurd 16-9-2021
Aan: ouder(s)/verzorger(s) Alle (behalve S2F)
Onderwerp: Uitnodiging kennismakingsgesprek mentor, ouders en leerling
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij nodigen wij u, samen met uw dochter/zoon, uit voor een kennismakingsgesprek. De gesprekken
vinden plaats van maandag 20 september t/m vrijdag 1 oktober.
Alleen op maandag 27 september is er ook ruimte om in de avond een gesprek te plannen. De
gesprekken vinden plaats op school.
U kunt hiervoor een afspraak maken door op deze link te klikken. U moet dan het volgende doen:
Bij Medewerkers selecteren:
•
•
•

Kies de mentor van uw dochter/zoon,
Kies een datum,
Kies een tijdstip.

Bij Uw gegevens toevoegen voert u in:
•
•

Uw eigen naam,
Uw e-mailadres

Bij Extra informatie bieden voert u in:
•

De naam van uw dochter/zoon.

Belangrijk:
•

Als u bovenstaande gegevens heeft ingevoerd klikt u op reserveren. De afspraak is dan gemaakt.

Het gesprek zal ongeveer 10 tot 15 minuten duren. Het is belangrijk dat uw dochter/zoon erbij is. Tijdens
het gesprek maken we kennis met elkaar, en horen we graag hoe zij/hij de nieuwe start heeft ervaren.
Daarnaast is het fijn als we uitspreken wat we van elkaar en het schooljaar verwachten. U kunt alvast met
uw dochter/zoon in gesprek om samen te kijken aan welke doelen zij/hij wil gaan werken.
We kijken ernaar uit u weer op school te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Namens de mentoren.

Hendrik Staetslaan 54
5622 HN Eindhoven
Telefoon: 040 245 32 20
Website: www.antoonschellenscollege.nl
E-mail: info-aschellens@parmantscholen.nl
Disclaimer:
De informatie verzonden met dit e-mail bericht kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd
voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd
zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot
kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet
toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden verleend.
The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of
the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. If you are not the intended recipient you are
hereby (a): notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action with respect to the content of this information is
strictly prohibited and may be unlawful, and (b): kindly requested to inform the sender immediately and destroy any copies.

