
 

Nieuwsbrief voor de leerlingen & ouders/verzorgers uit leerjaar 2, 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 toetsweek van eind november is. 

U kunt uw kind ook al ondersteunen door op magister te checken 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 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 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. 

De Huiswerkkamer 

Uit onderzoek is gebleken dat bij een vergelijkbaar intelligentieniveau, kinderen met praktisch 

opgeleide ouders en kinderen uit sociaal economisch kwetsbare gezinnen minder vaak 

doorstromen naar hogere opleidingen en vaker een lager opleidingsniveau als aanbeveling 

bij hun cito-score krijgen ten opzichte van kinderen met hoogopgeleide ouders. Verschillende 

oorzaken zijn aan te wijzen voor deze ongelijkheid, maar een ervan is het gebrek aan 

ontwikkelingskansen die kinderen van huis uit krijgen. Ouders weten niet goed dat en hoe ze 

hun kinderen kunnen ondersteunen in het vergaren van kennis over de wereld (en zo speels 

te oefenen met thema’s die ook op school belangrijk zijn) en/of hebben geen geld om 

uitstapjes te maken en boeken in huis te halen. Een andere belangrijke oorzaak is dat het 

voor gezinnen die van weinig geld rond moeten komen niet mogelijk is om naast het 

reguliere onderwijs een beroep te doen op buitenschoolse voorzieningen zoals bijles en 

huiswerkbegeleiding (het zogenoemde ‘schaduwonderwijs’). Voor deze groep (Leidse) 

kinderen is De HuiswerkKamer opgezet. (bron: De HuiswerkKamer - informatiebulletin 

oktober 2019). In de bijlage vindt u meer informatie over wie hiervoor in aanmerking komen 

en hoe de inschrijving verloopt. 

 

Merit / demerit systeem 

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 denken dat we met onderstaande 

methode leerlingen kunnen motiveren om zich vaker in het Engels te uiten. 

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 - dwz hele en goed lopende zinnen - te 

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

• van P naar E (excellent) 

• 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  

• van E naar P, 

• van P naar D (doubt) of  

• 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 zijn mentor op de hoogte 

brengen. 

 

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. 

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)  

 

Ameland 

2hta over excursieweek  

In ons eerste mentoruur na de schoolvakantie hebben wij teruggekeken op de excursie naar 

Ameland. Iedereen heeft op een los papier opgeschreven wat de sterkste punten van onze 

excursie waren en wat de verbeterpunten zijn. Daarna hebben wij alle briefjes anoniem op 

het bord geplakt. Onze klassenvertegenwoordigers Jasmijn en Morad hebben met behulp 

van de mentor genoemd wat opviel.  

Morgan heeft nog paar extra leuke (en minder leuke) moment van de excursie op het bord 

opgeschreven, er werd hard gelachen en het was zeer leuk om terug te blikken op de 

excursie.  

Als sterke punten zijn onder andere genoemd: dat het leuk en gezellig was, het eten was 

lekker, leerlingen waarderen dat zij zelf kamers mogen kiezen, locatie dichtbij het strand. Als 

topactiviteiten zijn avondspel, wandeling en vrije tijd in Nes echte toppers.  

mailto:sme@vhl.nl


Het verbeterpunt dat steeds herhaald werd, 

is dat leerlingen het niet leuk vonden dat zij 

heel lang naar locatie moesten fietsen, dat 

vonden zij vermoeiend. Sommige leerlingen 

wilden betere weersomstandigheden en wat 

meer vrije tijd. Het gaat hier over 10 

kilometer afstand in de natuur. Misschien is 

het een bericht voor de sectie LO om 

leerlingen aan betere conditie te laten 

werken voor de reis naar Ameland 😊 

Op de vraag van mentor of zij het erg 

vonden drie dagen zonder telefoon te zitten, 

zeiden leerlingen unaniem dat zij dit totaal 

niet gemist hebben. Aan het begin vonden 

zij het raar maar daarna hebben zij niet meer 

aan hun telefoons gedacht! 

Young Impact 

Wij hebben deze maand een project gehad, genaamd Young Impact. Daarvoor kregen wij de 

opdracht om een challenge te bedenken en te organiseren, waarbij je de wereld stapje voor 

stapje beter maakt. Hierbij zijn de leerlingen erg creatief geweest. Er waren vele ideeën, 

zoals een groepje meiden bedachten om een dagje met een basisschool mee te draaien, en 

zo de last van de docenten te verminderen. En er waren vele die plastic afval rond en om de 

school op te ruimen, en zo een beetje mee te kunnen helpen met een schoner milieu. Wij 

wilden ons extra inzetten voor gehandicapten. En ons idee is om hen mee te nemen, een 

dagje naar het vernieuwende en spectaculaire museum Naturalis. Ons doel is dat deze 

kinderen worden geaccepteerd door de maatschappij, en zo niet worden gezien als ‘anders’. 

En ze dus als gelijk worden behandeld. Door deze opdracht heeft ieder een warm gevoel van 

binnen gekregen, en op die manier iets goeds gedaan voor anderen. Dit was voor ieder een 

leermoment, om dingen te organiseren, hoe gaat dit in zijn werking, en samenwerking was 

hierbij dan ook onmisbaar. Zo leer je problemen waar je mee te kampen zit, op te lossen. En 

dus eigenlijk op een andere manier weer wat te hebben geleerd. ‘Hoe leuk is dat!’ 

 

Geschreven door: 

Ilse Schoonwater, Neomi Gringold en Wubnesh Snijders uit klas 2Aa.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Evaluatie van de excursieweek tijdens de mentorles van 
2hta 



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’ 

28 november t/m 4 

december  

Toetsweek onderbouw  

5 december Sintviering met de mentorklas 

6 december Huiswerkvrij 

5 t/m 11 december 40 minuten rooster 

9 december Informatieavond profielkeuzes 2m 

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

 

 


