
 
 

 
 
 
Amstelveen, 13 maart 2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de driehoeksgesprekken tussen ouder(s), leerlingen en 
vakdocenten voor de onder- en bovenbouw op maandag 6 april a.s. 
Ouders van brugklassers vragen wij deze keer ook samen met hun kind te komen. 
 
Wij willen er graag voor zorgen alle aanvragen te honoreren, maar dat kan alleen 
wanneer u deze avond gebruikt voor het bespreken van de vorderingen en resultaten 
van uw zoon/dochter met (maximaal drie) vakdocenten Het is dus geen 
kennismakingsavond of mentorgesprek en u bent niet verplicht om zich in te schrijven 
voor de driehoeksgesprekken.  
 
U kunt zich voor deze avond inschrijven via het inlogaccount van de ouder die de 
uitnodiging heeft ontvangen, het zogenaamde hoofdmagisteraccount. Het aanvragen 
van gesprekken kan via de website: http://www.keizerkarelcollege.nl. Vervolgens klikt u 
op de knop "ouders" en daarna op inloggen Magister. U kunt dan inloggen. In het 
scherm vindt u links onderaan de knop "inschrijven ouderavond". Als u meerdere 
kinderen op het KKC heeft, kunt u die gezamenlijk invoeren door rechtsboven de naam 
van het volgende kind te selecteren.  
Het inschrijven werkt alleen op een computer en niet op een mobiel of tablet. 
 
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 20 maart. a.s. 12.00 uur 
 
De gesprekken zullen tussen 18.00 en 22.00 uur worden ingeroosterd.  
Steeds vaker vragen ouders ons de gesprekken op een specifieke tijd te laten 
plaatsvinden.  
Bij het maken van het rooster kunnen wij daar helaas niet altijd rekening mee houden. 
 
Het kan zijn dat een door u aangevraagde docent is volgeboekt. In dat geval krijgt u 
hiervan bericht en kunt u contact zoeken via het emailadres van de desbetreffende 
docent: xxx@keizerkarelcollege.nl. Voor xxx vult u de drielettercode van de betreffende 
docent in. Deze kunt u vinden onder “Agenda” in het lesrooster van uw kind. 
 
In de week voor de driehoeksgesprekken ontvangt u automatisch via Magister een e-
mailbericht over uw rooster. 
 
Met vriendelijke groet, 
Drs. A. Smit 
rector   

http://www.keizerkarelcollege.nl/

