
                   
 

Nieuwsbrief december 2019 

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen in 4,5,6 vwo, 

De toetsweek ligt achter ons en de lessen zijn inmiddels weer gestart. We maken ons op 

voor de laatste fase van dit kalenderjaar waarin de leerlingen hun cijfers van de toetsweek 

en hun rapport zullen ontvangen en we het jaar afsluiten met een Kerstviering in de 

Hooglandse Kerk en mentoractiviteiten op vrijdag 20 december. Namens het team wens ik u 

alvast fijne feestdagen toe. 

 

Maandag a.s. 9 december organiseert de sectie maatschappijleer een Raadsdag voor de 

examenleerlingen van 6 vwo. Er komen politici in de school, de leerlingen hebben partijen 

gevormd, gaan campagne voeren en er zal gedebatteerd worden over gemeentelijke 

onderwerpen zoals bij voorbeeld het toerisme in Kaag en Braassem. 

Aanwezig zullen zijn als gastsprekers o.a. Yvonne van Delft en Marleen Damen, wethouders 

vanuit de gemeente Leiden. Verder Melanie van Driel, fractievoorzitter en gemeenteraadslid 

voor Progressief Oegstgeest en Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. 

Tenslotte zullen ook Peter Glasbeek, wethouder in gemeente Oegstgeest en Yvonne Peters, 

wethouder in gemeente Kaag-en Braassem aanwezig zijn. We zijn iedereen zeer dankbaar 

voor de medewerking en kijken uit naar een inspirerende dag. 

  

Twee weken geleden is een eerste bijeenkomst geweest van de leerlingenraden 4,5 vwo en 

6 vwo. Iedere klas heeft een of twee vertegenwoordigers gestuurd die meepraten over de 

schoolorganisatie en het verbeteren van het onderwijs. We hebben o.a. gesproken over de 

aansluiting van de onderbouw en de bovenbouw, toetsing, roosters, lessen, het 

huiswerkbeleid en het schoolgebouw. De volgende bijeenkomst staat gepland op 16 januari 

en dan zullen we met het verslag van de eerste bijeenkomst in de hand hieraan een vervolg 

geven. 

 

Peter Wietsma, teamleider 4,5,6 vwo 

 

 

 

 

 

 

 



Van de examensecretaris 

IB examens in 6 vwo, rekenen en PTA 

Omdat de TTO – examens Engels IB op dezelfde dagen vallen als gewone Centraal Examens 
volgen de IB-leerlingen in mei 2020 een iets afwijkend examenrooster: 
Op 14 mei is er om 13.30 uur IB-English en tegelijkertijd Biologie voor 6-vwo. Dat betekent 
dat de IB-leerlingen die dag met Biologie starten om 09.00 uur, als ze biologie in hun pakket 
hebben. De overige leerlingen maken hun Biologie examen gewoon om 13.30 uur. 
Van 12.30 tot 13.30 blijven de IB-leerlingen in de examenzaal en mogen geen contact “met 
de buitenwereld” hebben. Ze kunnen in die tijd lunchen. De school zorgt dan voor 
koffie/thee/melk. Om 13.30 uur starten ze dan met het IB-examen Engels. 
Op 15 mei vindt in de ochtend het IB-examen Engels, deel 2 plaats . In de middag is er het 
“gewone” Centraal Examen Engels. 
 
Wij wachten als school op een besluit uit Den Haag over de rekentoets. Het is voor iedere 

school in Nederland nog onduidelijk wat de nieuwe status wordt van de rekentoets. Zodra 

wij nieuws ontvangen uit Den Haag zullen wij het u en de leerlingen laten weten. 

 

De verbeterde versie van het PTA staat online. Hiervan bent u via de mail op de hoogte 

gesteld. Ook de leerlingen hebben hierover een mail ontvangen.  

 
De heer P. Boer, examensecretaris 

 

Datumlijst 

6 dec *40minuten rooster, huiswerkvrij, inschrijven oudermiddag tot 8 dec 

9 dec *40minuten rooster 

10 dec *40minuten rooster 

11 dec *40minuten rooster 

13 dec 6 vwo naar Snowworld,  paarse vrijdag 

16,17 december Uitreiken cijfers 6 vwo 

MOL (mentor-ouder-leerling) gesprekken 6 vwo (voor een gedeelte 

van de leerlingen) 

19 december Uitreiken cijfers 4,5 vwo (eventueel op 20 december) 

Kerstviering in de Hooglandse kerk 

21 dec- 5jan Kerstvakantie 

13,14 januari Oudergesprekken 4,5,6 vwo 

21,22 januari Herkansingen 5,6 vwo  

  

Een actuele en volledige datumlijst kunt u terug vinden op de website 

 

 

 

 



Feestelijk nieuws; Visser ’t Hooft is nu een Senior TTO school 

Het was een bijzondere dag op dinsdag 12 november jl. Iets voor half negen verwelkomden 

we de Nuffic visitatiecommissie. De hele dag hing er een positieve, maar toch gespannen 

sfeer in de school. De commissie bezocht lessen, sprak met leerlingen, docenten en ouders. 

Uiteindelijk tegen half vijf konden we in de personeelskamer het verlossende ja-woord 

uitspreken. Visser ’t Hooft Lyceum, locatie Kagerstraat mag zich Senior TTO-school noemen. 

Sinds de vorige visitatie in 2016 is hierin door heel veel collega’s onder leiding van TTO 

coördinator Melissa Stevens tijd en energie gestoken. Docenten bekwaamden zich (verder) 

op CLIL-gebied, werkten aan verbetering van hun Engelse taalvaardigheid en er werd een 

vorm voor de invulling van wereldburgerschap ontwikkeld.  

 

Teamnieuws                                                                                                                                            

De heer Wessels (Drama) zal zeker tot aan de kerstvakantie zijn lessen niet kunnen geven. 

Hij heeft overleg met de leerlingen via de app over de voorbereidingen van de voorstelling. 

Mevrouw Grant (scheikunde en mentor 6 vwo) gaat met zwangerschapsverlof. Haar lessen 

worden vanaf 6 januari overgenomen door dhr. Iftegaar en het mentoraat zal  vervuld 

worden de heren Van Gorkom en Broeke, evenals de dames Skafidas en Groos. 

Mevrouw Haselhoff zal vanaf 14 januari vanwege een operatie voorlopig geen lessen kunnen 

geven. De lessen lichamelijke oefening worden overgenomen en voor haar mentoraat 4 vwo 

zoeken we nog naar een oplossing. 

Zoals u wellicht regelmatig in het nieuws hoort of leest, kampen we in Nederland met een 

groot lerarentekort. Hierbij gaat het niet alleen over de basisscholen maar ook over 

middelbare scholen. Het VHL is onderdeel van een groot SCOL-netwerk en is tevens 

opleidingsschool. Hierdoor beschikken wij over goede kanalen om docenten te vinden. We 

merken echter dat ook dit soms niet volstaat om op korte termijn vacatures in te vullen. 

Kent u daarom een bevoegd docent die graag aan de slag wil, laat het ons weten.  

Oudermiddagen 4,5,6 vwo 

Om de vorderingen van uw kind met u te bespreken zijn er op 13 en 14 januari twee 

oudermiddagen waarop u een gesprek met de mentor en/of de vakdocent(en) van uw kind 

kunt aanvragen. Wij willen alle ouders aanmoedigen van deze mogelijkheid gebruik te 

maken. Aanmelding hiervoor verloopt al een poosje via magister vanaf 28 november tot 8 

december. 

 

MOL gesprekken in 6 vwo voor een selectief groepje leerlingen 

Op maandag 16 december of 17 december wordt een aantal leerlingen uit 6 vwo met hun 

ouders op school verwacht voor een MOL gesprek. Dat is een gesprek tussen mentor – ouder 

– leerling. Op deze data worden die leerlingen met hun ouders uitgenodigd waar de urgentie 

aanwezig is vanwege de redelijke kans, dat het dit schooljaar wel eens heel moeilijk kan 

worden het felbegeerde diploma te behalen. Bij elk gesprek begint de leerling met een 



presentatie aan de ouders en de mentor. Hierin staan drie punten centraal. Wat waren mijn 

leerdoelen in de afgelopen periode? Welke heb ik gehaald en welke niet? Wat zijn mijn 

verbeterpunten? Tijdens het gesprek stellen zowel mentor als ouders vragen aan de leerling 

en aan elkaar. Daardoor wordt het een mooie dialoog. De leerling krijgt hierdoor beter zicht 

op de eigen kwaliteiten, maar ook op de minder sterke punten. Uiterlijk 13 december krijgen 

ouders en leerling van de mentor een uitnodiging. De data van de MOL gesprekken zijn al 

tijdens de kennismakingsavond in september gecommuniceerd. Na evaluatie van de serie  

MOL gesprekken kunnen we besluiten deze gesprekken bijvoorbeeld ook in 4 vwo en 5 vwo 

te gaan invoeren. 

 

Presentatie profielwerkstuk 6 vwo  
De presentatieavond van het profielwerkstuk  staat gepland op 6 februari 2020. Houd deze 
avond vrij. De leerlingen presenteren hun profielwerkstuk in maximaal 15 minuten aan een 
groep van ongeveer 30 personen, bestaande uit ouders en medeleerlingen. Als ouders krijgt 
u hiervoor nog een aparte uitnodiging. TTO-leerlingen presenteren in het Engels. 
 
Kerst 
Op vrijdag 20 december wordt er kerst gevierd. De klassen hebben de eerste uren regulier 
les  en vieren daarna vanaf 12 uur kerst met hun mentor. Rond 14.00 uur begint de 
kerstvakantie. 
 

Paarse Vrijdag 

Vrijdag 13 december is het weer Paarse Vrijdag, de dag waarop we op school door het 

dragen van paarse kleding laten zien dat liefde voor iedereen iets moois is en zou moeten 

zijn. Dat het dus niet uitmaakt op wie je verliefd wordt of wie of wat je bent. Dat je jezelf 

mag zijn op deze school en in deze wereld is iets dat we op onze school heel belangrijk 

vinden en dat is wat we op deze dag nogmaals extra onder de aandacht willen brengen. 

Schelden met ‘homo’ of iemand uitlachen om wie hij of zij is of om hoe diegene er uit ziet is 

dus niet ok. Om dit idee uit te dragen vragen wij aan leerlingen (en medewerkers) paarse 

kleding te dragen op vrijdag de 13e. 

Hoe erg dit helaas nog nodig is, blijkt wel uit een onlangs verschenen onderzoek van het 

Sociaal en Cultureel  Planbureau: 

‘Hoewel lhbt'ers sinds vijf jaar minder 

te maken krijgen met respectloos 

gedrag, zoals roddelen of vervelende 

opmerkingen, ervoeren lesbische, 

homo- en biseksuele mensen en 

transgenders in 2017 nog vaak 

pestgedrag en gevoelens van 

onveiligheid. Vooral transgenders 

hebben het moeilijk, blijkt uit een op 

woensdag 21 november verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).’ 



Zie ook: https://www.nu.nl/binnenland/5583350/lhbters-ervaren-nog-vaak-pestgedrag-

enonveiligheid.html en https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/. 

 

 

Lockercontrole in samenwerking met de wijkagent 

Het VHL is een veilige school en dat willen we graag zo houden. Hiertoe zullen de komende 

tijd steekproefsgewijze maar risicogerichte lockercontroles worden uitgevoerd. Het bezit van 

bijvoorbeeld vuurwerk, alcohol of verdovende middelen is in strijd met de schoolregels en 

de schoolveiligheid. Mocht er iets, dat in strijd is met de schoolregels of de opiumwet, 

worden aangetroffen in een locker dan nemen wij direct contact op met u als ouders en met 

de wijkagent. 

Sinds een paar jaar werken wij nauw samen met de wijkagent Leiden Houtkwartier Harold 

Kroep. Hij adviseert ons over preventie en zorg maar staat ons ook bij als er strafbare feiten 

worden gepleegd.  

 

Nieuws van de decaan 

Het jaar is al weer op de helft, en veel leerlingen zijn bezig met het bezoeken van 

vervolgopleidingen. Ze gaan naar open dagen, gaan proefstuderen of ontdekken op een 

andere manier welke opleiding bij ze past. Uw kind mag ook tijdens de schoolweek 

meeloopdagen en andere oriëntatiedagen bezoeken. Let er op dat deze minimaal een week 

van te voren bij de mentor aangevraagd moeten worden. Ook in de mentorlessen wordt 

aandacht besteed aan het maken van een keuze: wordt het HBO of toch WO? Hoe kan je het 

beste zulke keuzes maken? Of gaat uw kind een andere weg in? Alles is mogelijk.  

Voor een aantal leerlingen uit 6VWO breekt een spannende tijd aan: vóór 15 januari moeten 

de inschrijvingen voor numerus fixus studies binnen zijn. Sommige opleidingen in het hoger 

onderwijs hebben een maximum aantal studenten; een numerus fixus. Er is een aantal 

voorwaarden verbonden aan aanmelding. Als zich meer mensen aanmelden dan het aantal 

beschikbare plekken, geldt een selectieprocedure. Je wordt dus niet zomaar toegelaten. 

Voor meer informatie hierover, kijk op www.studiekeuze123.nl/selectie 

Ook voor leerlingen uit 5VWO is het verstandig om bovenstaande link te bestuderen. Deze 

zogenaamde numerus fixus studies nemen namelijk de overgangscijfers van 5 naar 6vwo 

mee bij de beoordeling en selectie van studenten. Dit kan dus al een motivatie zijn om ook in 

5vwo hoge cijfers te halen.    

Bij vragen over opleidingen en loopbaan gerelateerde vragen die door de mentor niet 

beantwoord kunnen worden, kunnen leerlingen altijd terecht in kamer B0, of via de mail 

contact met mij opnemen (BRI@VHL.nl)  

En onthoud: “Groeien betekent ook dat je je keuzes kan herzien” 
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