
 

 

 

 

Nieuwsbrief voor de leerlingen & ouders/verzorgers uit leerjaar 3, 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. 

Profielkeuze en Qompas 

Uw zoon of dochter heeft inmiddels de eerste stappen gezet in Qompas, het digitale 

programma dat hen in de mentorles ondersteunt bij het kiezen van hun profiel. De komende 

weken zetten ze op een rijtje waar ze goed in zijn, wat hen ligt of waar ze zich verder in 

kunnen ontwikkelen. Een onderdeel daarvan is dat ze twee goede bekenden vragen om een 

test over hen in te vullen. Om te kijken of hun zelfbeeld strookt met het beeld dat anderen 

van hen hebben. Goede kans dat uw zoon of dochter u vraagt de test in te vullen. Dat kan 

dan weer een mooie aanleiding zijn om het over hun komende profielkeuze te hebben. Wat 

gaat het worden? Maar vooral waarom? Het gaat er niet om dat uw zoon of dochter al 

gekozen heeft, maar veel meer dat hij of zij er regelmatig over nadenkt. Wat vind ik leuk, 

waar ben ik goed in, welke studie wil ik gaan doen… 

En het staat misschien al in uw agenda: Maandagavond 9 december is op school een 

informatieavond voor ouders over de profielkeuze.  

U bent dan van harte welkom. 

Dhr. Visser (vsr@vhl.nl) - decaan havo 

Mevr. Breukel (bri@vhl.nl) - decaan vwo  

 

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 
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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)  

 

Maatschappelijke stage 

Wij vinden het als school heel belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid (leren) nemen 

voor zichzelf én hun omgeving. Dat is niet alleen iets om over te praten maar dat gaat ook 

over dóen. 

In de oudertevredenheidsenquête van vorig jaar was te lezen dat de maatschappelijke stage 

als positief werd ervaren. Ouders gaven aan het fijn en belangrijk te vinden dat de school 

leerlingen stimuleert om maatschappelijk betrokken te zijn en ook verantwoordelijkheid te 

nemen. Ook werd aangegeven in de enquête dat het fijn zou zijn als de school meer 

begeleiding zou geven en/of een grotere rol in de organisatie van zo’n maatschappelijke 

stage zou oppakken. 

Dit jaar hebben we daarom besloten met betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid 

iets voor de stad Leiden te doen. De leerlingen gaan op donderdag 19 december met een 

project aan de slag over het plasticprobleem. Dit project hebben we 2 jaar geleden ook met 

klas 2 gedaan en een resultaat daarvan kunt u vinden op 

https://www.omroepwest.nl/nieuws/3586703/Grote-walvis-voor-Leiden-Centraal-strijdt-tegen-

zwerfafval . 

Volgend jaar zullen we als school samen met klas 3 ook weer georganiseerd(er) een 

maatschappelijk project of actie gaan organiseren. Een maatschappelijke stage mag het dan 

niet meer heten omdat een eis daarvoor is dat leerlingen dat buiten schooltijd doen en 

minimaal 15 uur. Het doel voor ons is dát leerlingen betrokken zijn en verantwoordelijkheid 

nemen, in welke vorm dan ook. 

 

Freezing Physics 

Op woensdag 13 en vrijdag 15 november komen studenten van de Universiteit Leiden onze 

derdeklassers verbazen met demonstraties over bijzondere verschijnselen bij extreem lage 

temperaturen.  
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“Freezing Physics is een show gemaakt voor middelbare scholieren waarin verschillende 

proeven met vloeibaar stikstof centraal staan. 

Met de show hopen wij een bewondering voor de natuurwetenschappen op te wekken bij de 

leerlingen. Daarnaast willen we met de proeven ook een intuïtie voor wetenschap en de 

wetenschappelijke methode creëren bij leerlingen. De show is indrukwekkend en ook 

interessant voor de scholier die nog niet alles begrijpt omdat de proeven heel spectaculair 

zijn. 

Wij kiezen er bewust voor om alle shows te laten opvoeren door bètastudenten. Studenten 

staan namelijk dichtbij de leerlingen, omdat zij zelf nog maar kortgeleden in de schoolbanken 

hebben gezeten. Daarnaast zijn dit allemaal mensen die zelf kortgeleden hebben besloten 

natuurwetenschappen te gaan studeren. Dit betekent dat zij nog bijzonder enthousiast voor 

hun nieuwe vakgebied zijn. De show is een goede mogelijkheid voor de studenten om dit 

enthousiasme over te brengen op de leerlingen. Dit geeft de studenten ook de mogelijkheid 

om het stereotype van de ‘gestoorde professor’ te doorbreken." 

 

Dhr. Meijer, docent natuurkunde & bètacoördinator  

 

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 

13 en 15 november Freezing Physics 

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 3hv 

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

 

 

 

 

 

 


