
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER  BRUGKLAS  (2019-2020) 

 
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, moet ik terugdenken aan de ouderavond over tto/CLIL. 
Op deze avond hebben we aan de ouders van leerlingen op tto meer uitgelegd over de 
didactiek die we gebruiken in deze afdeling. Ook was er de mogelijkheid voor ouders om met 
elkaar en een docent in gesprek te gaan.  
 Ik zat in een lokaal waar we dieper ingingen op het thema huiswerk. Het viel me op hoe 
verschillend huiswerk wordt beleefd. Sommige ouders gaven aan dat hun zoon/dochter veel 
minder huiswerk heeft dan ze verwacht hadden. De ene leerling gaat met veel plezier aan het 
werk en voor de ander is het een stomme activiteit die vrije tijd in de weg staat. Er waren ook 
ouders die vertelden dat het begeleiden van huiswerk maken soms conflicten geeft, want 
moet je je nu wel of niet bemoeien met het maken van huiswerk? Deze maand staan er twee 
korte cursusavonden op het programma die ingaan op dat onderwerp. Bewust zo gepland dat 
een avond vóór en een avond tijdens de toetsweek van eind november is.  

U kunt uw kind ook al ondersteunen door op magister te controleren wat het huiswerk is en 
uw kind te begeleiden bij het inplannen van dit maak- en leerwerk. Daarnaast is het fijn als u 
ook de (cijfermatige) 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 toetsweek van start gaat, 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 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. 

 

Docentennieuws 
- De heer Zwitser (godsdienst / religious education) is weer herstellende en heeft een 

aantal van zijn uren in de brugklas weer overgenomen van mevrouw Zijdemans.  

- Aan het einde van deze maand gaat mevrouw Back (Engels en mentor van 1AHTb) 

met zwangerschapsverlof. Gelukkig hebben we voor haar lessen Engels én het 

mentoraat van klas 1AHTb een geschikte vervanger kunnen vinden in mevrouw 

Ashton. Mevrouw Ashton is Brits en heeft internationale ervaring in lesgeven. 

Binnenkort staat er een overdracht gepland en ze zal zich ook komen voorstellen aan 

haar mentorklas.  

- De heer Wessels (drama) is ziek en het ziet er naar uit dat zijn herstel langer gaat 

duren. We verwachten dat hij in ieder geval tot de kerstvakantie niet op school zal 

zijn. We zijn hard aan het werk om zijn lessen te vervangen. De module drama in de 

brugklas wordt tot de kerstvakantie overgenomen door mevrouw Ammerlaan. Zij 

geeft de parallelgroep al les en zal tot de kerstvakantie de ene week de ene 

dramagroep lesgeven en de andere week de andere groep.  



 
Vooruitblik 

Eind van de modules 
De leerlingen zijn de afgelopen maanden druk geweest in de modules Chinees, drama, 
filosofie, Spaans, sport en voetbal. Over twee weken zit de eerste module er op, waarna de 
toetsweek volgt. Na de toetsweek begint de tweede ronde modules. Leerlingen zijn aan het 
begin van het jaar geïnformeerd welke module ze in de tweede periode gaan volgen. 

Eerste toetsweek (28 november – 4 december) 
Op 28 november begint de eerste toetsweek voor klas 1. Verderop in het jaar volgen nog twee 
toetsweken. In Zermelo zal zichtbaar worden gemaakt welke toetsen op welk moment zullen 
plaatsvinden. Ondersteund door de mentor, zullen de leerlingen een planning maken om zich 
optimaal voor te bereiden op de toetsweek. De week vóór de toetsweek mogen geen toetsen 
waar voorbereiding bij hoort worden afgenomen. Zo kunnen leerlingen zich optimaal 
voorbereiden. 
 

Cursus sterrenkijken van start! 
Voor leerlingen die zich hebben opgegeven voor de cursus sterrenkijken is de eerste 
bijeenkomst op 7 november geweest. De komende weken zullen de cursisten onder de 
bezielende leiding van de heer Fick hun ogen richten op het firmament en van alles te weten 
komen over sterren en het heelal. 

Merit / demerit systeem (tto-leerlingen) 

Leerlingen op onze tto-afdeling werken met een merit /demerit systeem om de bilingual 
attitude te monitoren. Op tto-scholen wordt van de leerlingen verwacht dat zij actief Engels 
spreken in de les, ook als zij bijvoorbeeld zelfstandig aan het werk zijn. Wij hebben ervaren 
dat we met onderstaande methode leerlingen kunnen motiveren om zich vaker in het Engels 
te uiten. Hieronder volgt een korte uitleg van de werking van het systeem. 
 
Methode:  

- Leerlingen starten allemaal met voor elk vak een P (positive)  

- De ‘grades’ zijn:  

(Star) E: excellent) ‘’extraordinary effort’’ 

(Top) P – positive ‘’according to expectations’’  

D – doubt: ‘’serious warning’’, een waarschuwing, die ook weer kan vervallen  

N – negative: ‘’unacceptable’’  

- Een extra goede prestatie (bv Engels spreken buiten de les, als het niet per se hoeft of 

extra je best doen om opdrachten in goed Engels – d.w.z. hele en goed lopende zinnen 

- te beantwoorden) kan betekenen dat de beoordeling omhoog gaat. Mogelijkheden: 

van P naar E, van D naar P. 

 
NB om van N naar D of naar P te gaan moet de leerling meer doen. Zie verderop.  
NB om van D naar P te komen, is geen extra prestatie nodig. Het kan ook zijn dat de leerling 
zijn leven gebeterd heeft en de waarschuwing gewoon vervalt  

-  Als ondanks waarschuwingen de leerling toch volhardt en geen of onnodig slecht 

Engels spreekt* of schrijft, dan gaat de beoordeling omlaag. Dat kan zijn  

o van E naar P,  

o van P naar D (doubt) of  

o van D naar N (negative)  
 
 
 



 Als de docent een beoordeling aanpast (omlaag of omhoog), dan vertelt hij dat de leerling 
direct, in of vlak na de les.  

 Zodra een leerling een N heeft voor een bepaald vak, moet hij  
o Zijn mentor op de hoogte brengen  

o Een rubrics evalution form invullen en in zijn portfolio uploaden. Een plan van actie 
opstellen om van N weer naar P te komen.  
 
Bij de bevordering  

 Op de eindlijst komen geen D’s voor. Aan het einde van het jaar beslist de leraar over alle 
D’s die er voor zijn klassen nog in magister staan, of die D’s een N of een P moeten worden. 
Als het een N wordt, dan zal de leraar de betreffende leerling inlichten. De expertgroep TTO 
zal daar een standaard-tekst voor aanmaken, zodat de leraar zijn leerling via de mail kort op 
de hoogte kan brengen.  

 Als een leerling maximaal 3 keer een N heeft, dan kan hij over, maar moet hij een aantal 
opdrachten doen om van die N’en P’s te maken.  

 Bij meer dan 3 keer een N moet de leerling stoppen met TTO of doubleren. Er komt dus 
een bevorderingscriterium bij.  
 
Namens het tto team, Melissa Stevens (sme@vhl.nl)  

 

Terugblik 

Globalandproject 

In de activiteitenweek hebben de brugklassers het Globalandproject en  de Microkredietactie 
gedaan. Door zich te verdiepen in de problematiek van derdewereldlanden konden ze voor 
hun eigen land Globa’s verdienen. En er zijn heel wat Globa’s verdiend.  
 
Daarna gingen we aan de slag met de Microkredietactie. Met een lening van 10 euro per 
groepje konden leerlingen investeren in hun eigen bedrijfje. In één dag moest de lening weer 
worden terugbetaald. Het verdiende geld ging naar het goede doel Stichting Ariana. Deze 
organisatie geeft studiebeurzen aan meisjes/jonge vrouwen in Afghanistan. Door het volgen 
van voortgezet en hoger onderwijs kunnen zij een  
 
Werkelijk overal in de stad waren groepjes leerlingen van het Visser te zien zich inzetten om 
hun leeftijdsgenoten aan de andere kant van de wereld te helpen. Er werden broodjes, 
koeken, pannenkoeken en nog veel meer verkocht. Er waren ook groepjes die dealtjes hadden 
gesloten met lokale ondernemers om zo veel mogelijk geld op te halen. 
Aan het eind van de dag moest het startkapitaal van 10 euro weer worden terugbetaald.  
Het hoogtepunt van de dag was de gezamenlijke afsluiting in de aula. Daar keken we naar de 
foto’s van de afgelopen dagen en werden de winnaars bekend gemaakt.  
Ondanks de harde buien, hebben de leerlingen zich enorm ingezet en een mooi bedrag 
kunnen ophalen van €1720,36. Daarmee hebben zij voor heel wat kinderen echt het verschil 
gemaakt tussen armoede en een kans op een beter leven.  

 

Tot slot 

Een volledige en steeds bijgewerkte versie van de jaaragenda vindt u op onze website. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Pijnappel MA 
Teamleider brugklas 
pib@vhl.nl  
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