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Aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen van Lyceum Ypenburg
Betreft: Aanvragen gesprekken ouderspreekuuravond
Lyceum Ypenburg Februari 2019
Den Haag, 6 februari 2019
Geachte mevrouw, mijnheer,
Op maandag 18 februari 2019 vindt onze ouderspreekuuravond plaats. U kunt de
gesprekken aanvragen vanaf woensdag 6 februari 2019 om 16:00 uur tot en met
maandag 11 februari 2019 om 13:00 uur. Na dit tijdstip wordt het programma
gesloten. Dit betekent dat de verzoeken voor gesprekken die wij na dit tijdstip
ontvangen, niet meer gehonoreerd kunnen worden.
Het aanvragen van gesprekken gaat als volgt.
1. U logt in op het zPortal via https://lyceumypenburg.zportal.nl
2. U klikt aan de linkerkant op het onderdeel “Ouders” en “Ouderavonden”.
3. U zet een vinkje in de kolom “Aangevraagd” als u graag een gesprek wilt hebben
met de betreffende docent.
4. U kunt eventueel een opmerking invullen voor deze docent in de kolom
“Opmerkingen voor de docent” achter de gekozen docent.
5. U kunt maximaal 3 gesprekken per kind aanvragen.
6. Nadat u vinkjes heeft gezet, hoeft u deze aanvragen niet meer te bevestigen; zij
worden automatisch opgeslagen.
Bij ziekte of vanwege persoonlijke redenen kunnen docenten plotseling verhinderd zijn.
Wij adviseren u daarom op de dag zelf de site nogmaals te raadplegen voor eventuele
afwezigheidsmeldingen. Ook in de school zullen we op de dag zelf de afwezige docenten
vermelden op het digitale scherm bij de ingang van de school. Als een docent plotseling
verhinderd is, zal hij/zij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor het maken van
een nieuwe afspraak.
Het rooster voor de ouderspreekuuravond wordt uiterlijk vrijdag 15 februari
2019 gepubliceerd. De roosters kunt u dan benaderen via
https://lyceumypenburg.zportal.nl
Met vriendelijke groet,

M.P. Luijten
Conrector financiën en beheer

