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Aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen van Lyceum Ypenburg
Betreft: Ouderspreekuuravond – ingeroosterde gesprekken bekijken
Den Haag, 14 februari 2019
Geachte mevrouw, mijnheer,
Het rooster voor de spreekuuravond van maandag 18 februari staat online.
1. U logt in op https://lyceumypenburg.zportal.nl met uw gebruikersnaam en
wachtwoord waarmee u eerder inlogde om de gesprekken aan te vragen.
2. Na het inloggen, gaat u links naar het poppetje met het praatwolkje (2e icoontje
van boven) en klikt u daarop. Rechts van het rijtje iconen verschijnt nu het menu
“Ouderavonden”.
3. U klikt op “Ouderavonden” en het rooster wordt ingeladen.
4. U kunt de gesprekken sorteren op starttijd. Dan worden de gesprekken in juiste
volgorde van tijd gesorteerd.
5. Let goed op: de gesprekken staan per kind op volgorde van tijd. Heeft u
meerdere kinderen op school, kijk dan even goed hoe laat uw eerste
gesprek begint.
6. Kijkt u voor de locatie van uw gesprek vooral in de kolom Lokaal en niet in de
kolom Tafel.
7. Wanneer er een gesprek niet is ingeroosterd, omdat er voor een bepaalde docent
teveel gesprekken zijn aangevraagd dan zal de docent z.s.m. contact met u
opnemen en een alternatieve afspraak maken.
Bij ziekte of afwezigheid
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
ziekmeldingen. Ook in de school zullen we op de dag zelf de zieke en 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.
Praktische informatie
Wilt u, in verband met de privacy, voor het lokaal wachten totdat de bel gaat? Wanneer u
een gesprek heeft in de aula, graag vóór de klapdeuren wachten totdat u de bel hoort.
Om de overlast voor de buurt te beperken verzoeken wij u vriendelijk lopend, met de
fiets of met het openbaar vervoer te komen. Komt u toch met de auto, dan kunt u ook
parkeren op het bedrijventerrein aan de overkant van de school. Houdt u rekening met
10 minuten extra om een parkeerplaats te vinden. Zo kunnen de gesprekken op tijd
beginnen.
Met vriendelijke groet,
B. Stoffele MA
Conrector onderwijs

