Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van Poort
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Datum: 21 november 2018
Onderwerp: Rapportage
Inlichtingen bij: 036 – 84 52 300

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Ons schooljaar is verdeeld in vier rapportperiodes. Zoals vermeld in onze nieuwsbrief van 18
oktober jl. willen we zo duurzaam mogelijk organiseren. Dat betekent dat we zoveel mogelijk
digitaal communiceren om zo het papiergebruik terug te dringen. We hebben daarom
besloten om alleen het eindrapport af te drukken. In het ouderportaal heeft u namelijk de
mogelijkheid te allen tijde de laatste stand van zaken in te zien aangaande de resultaten van
uw zoon of dochter. Het rapport is per periode een tussenstand.
Tijdens het rapportgesprek van leerjaar 1 en leerjaar 2 ontvangt u een voorlopig niveauadvies.
Afhankelijk van de resultaten, wordt een leerling bevorderd naar het volgende leerjaar, maar
het is ook mogelijk dat een leerling aan het eind van het schooljaar opstroomt naar een
hoger niveau of zal afstromen naar een afdeling met een lager niveau. Dit kan met zich
meebrengen dat dit op een andere Bakenschool is, als het onderwijs op Poort niet aangeboden wordt. De voorwaarden die hieraan worden gesteld, zijn in de bevorderingsnormen
opgenomen: www.bakenpoort.nl / ouders / bevorderingsnormen.
Naar aanleiding van het eerste rapport worden de oudergesprekken gehouden op maandag
3 en dinsdag 4 december a.s. Aangezien het de eerste periode betreft verwachten wij alle
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen voor een gesprek met de mentor.
U kunt zich van 21 november vanaf 12.00 uur tot en met 23 november a.s. voor het
oudergesprek aanmelden via het ouderportaal door naar de info pagina te gaan, nadat u
bent ingelogd op het ouderportaal.

Ouders die nog geen accountgegevens voor het ouderportaal hebben, kunnen deze
aanvragen door een mail te sturen naar ouderportaal@hetbaken.nl.
Op 18 en 19 december 2018 kunnen alle leerlingen uit de examenklassen samen met hun
ouder(s)/verzorger(s) in gesprek met een aantal vakdocenten, de zogenoemde
‘tienminutengesprekken/tafeltjesavond’. Voor de overige leerjaren is deze mogelijkheid op
woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019.
Hiervoor ontvangt u binnenkort een uitnodiging.
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding

Mw. Marieke Kelder, teammanager onderbouw
Dhr. Jurgen Daams, teammanager havo

