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Onderdeel scholengroep 

Voortgezet Onderwijs 

van Amsterdam 

 

 

 

Onderwerp: ouderavond   
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

In verband met de huidige ontwikkelingen met betrekking tot Covid 19, hebben wij  
besloten om de ouderavond van 23 november op een andere manier vorm te geven.  
De ouderbezoeken worden verspreid over de week. Elk leerjaar zal op een andere avond 
een ouderavond hebben, zodat er niet te veel mensen tegelijk in het gebouw aanwezig 
zullen zijn. 
 

Het tweede leerjaar heeft op dinsdag 23 november tussen 17.00 uur tot 20.30 uur een 

ouderavond. Hier worden de resultaten van uw zoon/dochter met de mentor besproken. 

Tijdens dit gesprek wordt ook het rapport uitgereikt. Het rapport wordt niet meegegeven 

aan de leerling zelf. 

In verband met de planning van de ouderavond vragen wij u om uiterlijk donderdag 18 

november een mail te sturen naar de mentor en aan te geven welke tijd u het beste 

uitkomt. Indien u verhinderd bent op deze dag, verzoeken wij u om een aparte afspraak te 

maken met de mentor. De mailadressen van de mentoren staan op de achterkant van 

deze brief. 

O Ik kan tussen 17.00 en 18.00 uur 

O Ik kan tussen 18.00 en 19.00 uur 

O Ik kan tussen 19.00 en 20.30 uur     

O Ik kan niet en maak een andere afspraak. 

U krijgt de definitieve tijd door van de mentor. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hubertus & Berkhoff 
 
 
 
Mevr. D. Kuipers           
Teamleider onderbouw                                 
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Klas Docent E-mail  

2A Dhr. Isaak m.isaak@hubertusberkhoff.vova.nl 

2B Dhr. Molenaar b.molenaar@hubertusberkhoff.vova.nl 

2C Mevr. Uiterloo a.uiterloo@hubertusberkhoff.vova.nl 

2D Dhr. de Vries d.devries1@hubertusberkhoff.vova.nl 

2E Mevr. Schoonheijm b.schoonheijm@hubertusberkhoff.vova.nl 

2F Mevr. Recourt f.recourt@hubertusberkhoff.vova.nl 

2G Mevr. Hogendoorn b.hogendoorn2@hubertusberkhoff.vova.nl 

2H Dhr.  Klok w.klok4@hubertusberkhoff.vova.nl 
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