
 

 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Om de schooltijd van uw zoon of dochter prettig en succesvol te laten verlopen, vinden 
wij het belangrijk dat het contact tussen u, uw kind en de school goed is.  
In onze jaarkalender nemen we daarom 2 georganiseerde contactmomenten op. Het 
10- minutengesprek met de mentor heeft afgelopen november plaatsgehad, op 
woensdag 8 en donderdag 9 februari a.s. heeft uw kind de gelegenheid om samen met 
u met maximaal 3 verschillende vakdocenten een 10-minutengesprek te voeren. 
 
Voor het maken van het rooster voor de 10-minutengesprekken maken wij gebruik van 
het roosterprogramma Zermelo. Op donderdag 19 januari zal vanuit Zermelo een 
automatisch gegenereerde mail met inloggegevens naar u gestuurd worden. Vindt u de 
mail niet in uw inbox, dan kan het zijn dat deze in de spambox terecht is gekomen. Het 
onderwerp van deze mail ‘Uw Zermelo portalwachtwoord is gewijzigd’ kan vreemd 
overkomen, omdat u wellicht nooit eerder een wachtwoord heeft gehad.   
  

Met de gegevens in de mail kunt u inloggen in Zermelo en namens uw kind inschrijven 
voor maximaal 3 gesprekken. Het gaat hier uitdrukkelijk om vakdocenten, niet om de 
mentor. Mocht u de mentor toch graag willen spreken, vragen wij u met hem/haar een 
aparte afspraak per mail te maken.   
  
De gesprekken zullen worden gepland tussen 15.30 – 18.00 uur en tussen 18.50 – 
21.30 uur.  
In de bijlage vindt u een overzicht van de beschikbaarheid per docent. Wij vragen u dit 
overzicht erbij te houden als u gaat inschrijven. Het is helaas niet mogelijk dat u zelf 
een voorkeur aangeeft voor een datum en tijdstip. Dit is in het verleden niet 
roosterbaar gebleken. We hopen op uw begrip hiervoor.  
  
Het kan voorkomen dat beide ouders een mail ontvangen met verschillende 
inloggegevens. We vragen u op elkaar af te stemmen wie van u inschrijft om dubbele 
boekingen te voorkomen.  
  
Inschrijven kan tot uiterlijk 26 januari. Vanaf woensdag 1 februari kunt u met dezelfde 
inloggegevens in Zermelo zien, wanneer u met uw zoon of dochter bij welke docent 
wordt verwacht.  
  
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen in een mail aan 
roostermaker@usgym.nl.  
  
Met vriendelijke groet,  
Schoolleiding USG  
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