
 

Nieuwsbrief voor de leerlingen & ouders/verzorgers uit klas 3 en 4 mavo, november 2019 

Tijdens het samenstellen van deze nieuwsbrief ben ik nog aan het nagenieten van het 

theaterstuk ‘Visserkinderen’ wat ik gisteren heb bezocht. Er werd (hard) gelachen om de 

vaak zeer herkenbare situaties die zich op school voordoen. Maar naast het lachen was het 

ook ontroerend om te zien hoe onze leerlingen soms/vaak worstelen met onzekerheid, het 

zoeken naar zichzelf (en anderen) en hormonen op het pad naar volwassenheid. De 

struggles van een puber én de docent zo knap en treffend neergezet door moedige (oud-

)leerlingen én (oud-)docenten. En dan te bedenken dat ze niet alleen gespeeld hebben maar 

de stukken ook met elkaar hebben bedacht.. in slechts 72 uur van niets naar een mooie 

voorstelling. 

Het is ineens nog logischer dat het naast worstelen met die vele onzekerheden en 

uitdagingen op persoonlijk vlak soms lastig is om daar ook nog tot cognitief leren te komen 

op school. Het is daarom ook zo hard nodig dat we met z’n allen om de leerlingen heen gaan 

staan. Wij als teamleiders en docenten proberen de stof aan op de meest passende manier 

voor de leerlingen. Af en toe gaan leerlingen naar bijles of huiswerkbegeleiding om in een 

kleinere setting nog wat bij te schaven. Maar dat is slechts een deel van de begeleiding. Ook 

thuis leren leerlingen wat af. Het huiswerk is voor sommigen een fluitje van een cent maar 

voor anderen een regelrechte straf. Regelmatig horen wij van ouders en leerlingen dat het 

begeleiden van huiswerk maken soms conflicten geeft.. want moet je je nu wel of niet 

bemoeien met het maken van huiswerk? En als je dat doet.. hoe dan? Deze maand staan er 

2 korte cursusavonden op het programma die ingaan op dat onderwerp. Bewust zo gepland 

dat een avond vóór en een avond tijdens de schoolexamen- en toetsweek van eind 

november is. 

U kunt uw kind ook al ondersteunen door op magister of in het PTA te checken wat er de 

komende periode op het programma staat en uw kind te begeleiden bij het inplannen van dit 

maak- en leerwerk. Daarnaast is het fijn als u ook de vorderingen van uw kind een beetje 

bijhoudt in magister. Goed om thuis ook gesprekken te hebben over het leren. Want het 

leren stopt niet na de les, de geleerde stof zal beter een plekje krijgen wanneer er ook over 

gesproken wordt aan de eettafel.. zonder dat het een dagelijkse extra overhoring wordt, 

natuurlijk.  

Vóórdat de schoolexamen- en toetsweek van start gaan, is er een week een 40 

minutenrooster. Dit 40 minutenrooster geeft leerlingen de tijd om zich goed voor te bereiden 

op hun toetsen en het geeft docenten de tijd om voor de volgende periode het programma 

weer in orde te maken en de afgelopen periode netjes af te sluiten. Ná de schoolexamen- en 

toetsweek is er ook een 40 minutenrooster. Deze week geeft docenten de ruimte nieuwe 

materialen te ontwikkelen en het bestaande te verbeteren. Het einde van een periode 

betekent dat de balans wordt opgemaakt met betrekking tot de vorderingen van de leerlingen 

en het eerste rapport uitgereikt zal worden in december.  

Voor nu een prettige novembermaand.  

Annemarie Davelaar 

Teamleider klassen 2, 3 en mavo 4  



Ouderavond  

Op Visser ’t Hooft Lyceum geloven we in ‘leren van en met elkaar’. De meeste instructie 

krijgen de leerlingen op school maar voor de voorwaarden en begeleiding tijdens het 

inoefenen en huiswerk spelen de omgeving van de leerling en u als ouder/verzorger ook 

cruciale rol. Het is niet altijd eenvoudig om die ondersteuning te bieden. Om u wat meer 

handvatten te geven zullen we dit najaar (kosteloos) een korte cursus 'omgaan met huiswerk' 

voor ouders aanbieden. De cursus wordt gegeven op 13 en 27 november, in de aula van de 

school. De avonden beginnen om 19.00 u en duren tot 21.00 u. 

De uitnodiging met daarin hoe u zich kunt opgeven, ontvangt u binnenkort. 

Stage – 3 mavo 

De stageweek is gepland in week 12, 16 t/m 20 maart. Zoals zal worden besproken tijdens 

de decanenavond zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage. Als 

dit problemen oplevert kunt u contact opnemen met de decaan via ven@vhl.nl. De 

Koninklijke Marine biedt ook stages aan, echter hiervoor zijn vastgestelde data. Als u kind 

daar stage wil lopen, is het fijn als u dit zo snel mogelijk doorgeeft zodat we kunnen bepalen 

wat een goede datum hiervoor is. Naast de beroepsstage is het ook mogelijk om 

bijvoorbeeld een dag(deel) bij een bedrijf of een opleiding mee te lopen. Als er geen 

belangrijke schoolactiviteiten zijn gepland, kan een leerling hiervoor worden uitgeroosterd. 

 

Proefstuderen – 3 en 4 mavo 

Uit recent onderzoek blijkt dat leerlingen die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid 

van proefstuderen minder van studie wisselen. Voor proefstuderen kunt uw kind zich 

opgeven via de decaan.  

 

Open dagen – 3 en 4 mavo 

De meeste MBO-opleidingen organiseren open dagen, open avonden en proefstuderen. 

Veel van deze activiteiten starten in november. Informatie hierover  kunt u vinden op de site 

van de verschillende mbo-scholen. Voor de vakantie heeft u van de decaan een mail 

ontvangen met het overzicht van de open dagen en open avonden. 

 

Inschrijving MBO-opleiding 

De leerlingen moeten zich voor 1 april 2019 inschrijven voor een MBO-opleiding. Dit heeft te 

maken met het goed laten verlopen van de intake-procedures. De inschrijving van de 

opleidingen zijn geopend vanaf 1 oktober 2019. Leerlingen die overwegen een opleiding te 

volgens bij LIS, MLO, CIOS, HMD of andere creatieve opleidingen kunnen zich het beste zo 

snel mogelijk inschrijven vanwege de grote belangstelling voor deze opleidingen. Bv. HMD 

was vorige jaar eind december al vol, bij de MLO zijn in het verleden veel leerlingen niet 

geplaatst ondanks inschrijving voor 1 april, omdat de opleiding vol was.  

 

Leerlingen die een creatieve opleiding willen volgen, kunnen op de site van het betreffend 

MBO zien of er een toelatingsopdracht moet worden gemaakt. Voor  leerlingen die een 

VEVA-opleiding willen volgen, geldt dat eerst, met de ouders, een informatie-avond van de 

VEVA-opleiding moet worden bezocht. Alleen dan is inschrijven mogelijk. 

 

 

 

 

 



Cupido 

Voor leerlingen die geïnspireerd zijn geraakt na het zien van de theatervoorstelling 

‘Visserkinderen’ en alle andere leerlingen die toneel willen spelen zijn de audities voor 

Cupido weer begonnen. Inschrijven kan nog nét. 

   
Belangrijke data 

19 t/m 25 november 40 minuten rooster 

13 en 27 november Ouderavond ‘Omgaan met huiswerk’ 

26 november t/m 3 

december 

SE week II (4 mavo) 

28 november t/m 4 

december  

Toetsweek onderbouw + 3 mavo 

4 december Profielwerkstukdag 4 mavo 

5 december Sintviering met de mentorklas 

6 december Huiswerkvrij 

5 t/m 11 december 40 minuten rooster 

Een volledige en steeds bijgewerkte versie van de jaaragenda vindt u op onze website! 

 

 


