Leiden, 3 september 2019
Onderwerp: Algemene ouderavond
Kenmerk: 19/073/LW

Beste ouders/verzorgers,
Wij nodigen u van harte uit voor de algemene ouderavond van het Marecollege en brengen
u met deze brief op de hoogte van de opzet van de avond. Hieronder staat waar en wanneer
u verwacht wordt, afhankelijk van de klas van uw kind(eren).
De ouderavond vindt plaats op donderdagavond 12 september.
Programma ouders/verzorgers klas 7
Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. Koffie en thee staan voor u klaar.
Om 19.30 uur wordt u verwacht in de zaal van de school voor het eerste deel van het
programma. Na het bezoek in de zaal wordt u rond 20.00 uur meegenomen door de mentor
naar het lokaal van de klas van uw zoon of dochter.
Programma ouders/verzorgers klas 8
Vanaf 19.15 uur bent u van harte welkom. Koffie en thee staan voor u klaar.
Om 19.30 uur wordt u door de mentoren ontvangen in het klaslokaal. Een overzicht van
lokaalnummers vindt u op ons digibord in de hal van de school. Om 20.00 uur zal de mentor
u begeleiden naar de zaal voor de rest van het programma.
Programma ouders/verzorgers klas 9 t/m 12
Vanaf 19.45 uur bent u van harte welkom. Koffie en thee staan voor u klaar.
Om 20.00 uur wordt u ontvangen door de mentor(en) in het klaslokaal. Een overzicht van
lokaalnummers vindt u op ons digibord in de hal van de school. Om 20.30 uur zal de mentor
u begeleiden naar de zaal voor de rest van het programma.
Praktische mededelingen
Voorafgaand aan het algemene deel van de ouderavond, om 19.00 uur, kunnen ouders van
leerlingen met dyslexie kennis maken met de dyslexiesoftware Kurzweil. In dit programma
wordt lesmateriaal, een e-book of een zelfgetypte tekst voorgelezen door een
computerstem. Leerlingen lezen en luisteren dus tegelijkertijd. Voor leerlingen die veel
moeite hebben met hun leestempo of juist met spellen, kan Kurzweil een oplossing bieden.
Bij het Marecollege kunnen leerlingen na een intake tegen een gereduceerd bedrag met
Kurzweil huiswerk en toetsen maken en examens doen. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kunt u met het programma kennismaken. Als u wilt weten of het voor uw kind
geschikt is, kan daarna een persoonlijke afspraak worden gemaakt met Kurzweilcoördinator Amaranth Feuth.
In onze schoolkantine maken wij gebruik van strippenkaarten. Op de ouderavond verkopen
wij de strippenkaarten tegen een gereduceerd tarief van €9,- euro i.p.v. €10,- euro bij de
receptie. De prijs van 9 euro geldt ook nog vrijdag 13 september. Graag gepast betalen of
met pin.
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Door het kopen van een strippenkaart, stimuleert u uw kind een gezonde lunch te nuttigen.
In onze ‘gezonde’ schoolkantine worden eerlijke en biologische producten verkocht. We
hebben als school een flinke moestuin waar de schoolkantine gebruik van maakt.
De parkeergelegenheid in de buurt is beperkt en het is betaald parkeren tot 19.30 uur. Wij
adviseren u om, indien mogelijk, met de fiets te komen.
We hopen u te mogen begroeten op de algemene ouderavond,
Namens het team en de directie van het Marecollege,
Elard Pijnaken
rector Marecollege
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