
 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF DEC-JAN BRUGKLAS  (2019-2020)  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In een vorige nieuwsbrief had ik geschreven dat onze school een visitatie zou krijgen van 
Nuffic (de landelijke organisatie voor tto-scholen en internationalisering). De visitatie nam 
een hele dag in beslag en bestond uit verschillende lesbezoeken, interviews met docenten, 
leerlingen, ouders en schoolleiding.  Ik ben heel blij dat ik u kan vertellen dat we vanaf nu 
het predicaat ‘tto senior school’ mogen dragen. Grote dank gaat uit naar mevrouw Stevens 
(tto-coördinator) en het tto-team dat hard gewerkt heeft om dit te bereiken! 

Zo vlak voor de kerstvakantie is een bijzonder moment in het schooljaar. Waar de 
brugklassers in de eerste paar maanden nog wat onwennig waren in hun nieuwe habitat,  
beginnen ze zich steeds meer als middelbare scholieren te gedragen. Wij medewerkers 
beginnen de leerlingen ook steeds beter te kennen en dat geeft ruimte voor het smeden van 
een band. Ik vind het ook erg leuk om te zien dat sommige leerlingen contact zoeken met 
leerlingen in hogere leerjaren: in plaats van de eerste weken, waarin ze zich vooral de 
jongste voelden, voelen ze zich nu meer en meer onderdeel van de school.  
  Dat beeld werd bevestigd toen ik afgelopen week een aantal brugklassen langs ging, 
om te vragen wie als gids wilde helpen op de Open Avond in januari. Het grote aantal vingers 
maakte duidelijk dat leerlingen zich inderdaad onderdeel voelen van Visser ´t Hooft Lyceum.   
We hopen de toekomstige leerlingen en ouders te kunnen vertellen wat voor school wij zijn. 
   
Nu is het nog even de tanden op elkaar voor de laatste dag van de toetsweek. En dan een 
paar weken tot de kerstvakantie! Voor mij staat de maand januari volop in het teken van de 
open dagen voor de kinderen uit groep 8 (en steeds meer ook groep 7). Zo hebben we weer 
een Open Avond, Open Ochtend, drie lesjesmiddagen en de tto-bus op de planning staan.  
De volgende nieuwsbrief verschijnt weer in februari. 

- Bas Pijnappel 
Teamleider 
 
 
 

 

  



Rapport 1 

Met Magister kunt u natuurlijk op elk moment in het jaar zien hoe het gaat, maar het is ook 
fijn om een paar keer per jaar een papieren versie te krijgen. Het rapport wordt voor de 
kerstvakantie aan de leerlingen uitgereikt.  
 
Het rapport op Visser ’t Hooft bestaat uit twee delen: vanzelfsprekend het rapport zelf. Dit 
bestaat uit een voortschrijdend gemiddelde en gemiddelde van deze periode. Alle behaalde 
cijfers tellen dus het hele jaar mee. De weging van de tweede en derde periode is in 
verhouding zwaarder.  
   Bijgesloten bij het rapport vindt u ook de resultaten van de cito-vas toetsen die we 
aan het begin van het jaar hebben afgenomen. Deze tellen niet direct mee voor de overgang, 
maar geven ons wel extra informatie hoe uw zoon/dochter scoort op de zogenaamde 
‘kernvakken’ (Nederlands, Engels en rekenen). We kunnen deze resultaten vergelijken met 
die van leeftijdsgenoten op andere scholen en daardoor een extra indicatie krijgen van hun 
niveau. 
Hetzelfde geldt voor de uitslag van het cbo-onderzoek dat kijkt naar algemene intelligentie, 
welbevinden en motivatie. We gebruiken deze gegevens als ondersteunende gegevens bij 
rapportvergaderingen en de overgangsvergadering. 
   

Mentorenspreekmoment januari 

Binnenkort is er een moment waarop u met de mentor kunt spreken. U bent hier reeds via 
Magister over bericht.  
Dit moment is alleen bedoeld om de mentor te spreken. We hebben gezien dat een aantal 
ouders ook heeft aangegeven de vakdocent te willen spreken. Dat kan bij dit moment helaas 
niet, maar later in het jaar wel. We zullen dus voor de brugklas alleen de mentorgesprekken 
vastleggen. Mocht u nog vragen hebben over het opgeven voor het mentorspreekmoment 
of problemen ondervinden met het opgeven dan kunt u ons secretariaat bellen. Het 
telefoonnummer is: 071 – 5171661.  
  

Docentennieuws 

- Mevrouw Back is eind november met zwangerschapsverlof gegaan. Haar verlof duurt 

tot de meivakantie. Mevrouw Ashton zal haar lessen en mentoraat gedurende deze 

periode overnemen. Zij is vorige week een goede start gehad en heeft er zin in om 

aan deze groepen les te geven. 

- Helaas is onze collega Nederlands, de heer Regelink, door ziekte nog steeds niet in 

staat zijn lessen te geven. We zijn op zoek gegaan naar een docent die zijn lessen kan 

overnemen. Inmiddels is een aantal potentiële kandidaten gesproken. We hopen dat 

we op de korte termijn de lessen weer doorgang kunnen laten vinden. 

- De heer Wessels (Drama-module) zal zeker tot aan de kerstvakantie zijn lessen niet 

kunnen geven. De module drama wordt daardoor samengevoegd met de andere 

groep. De ene week zal mevrouw Ammerlaan  



Zoals u wellicht regelmatig in het nieuws hoort of (in deze rubriek) leest, kampen we in 

Nederland met een groot lerarentekort. Hierbij gaat het niet alleen over de basisscholen, 

maar ook over middelbare scholen. We doen steeds ons best om het onderwijsproces zo 

goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Het is daarbij in ons voordeel dat we 

onderdeel zijn van SCOL (Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden) en opleidingsschool zijn. 

Hierdoor beschikken we over extra kanalen om docenten te vinden. We merken echter dat 

ook dit soms niet volstaat om op korte termijn vacatures in te vullen. Mocht u daarom een 

bevoegd docent kennen, die graag aan de slag wil, laat het ons weten. 

Kerstdienst in de Hooglandse kerk  
Op 19 december willen we graag wat licht brengen in de donkere decembermaand. Daarom 
houden we onze jaarlijkse kerstdienst in de Hooglandse kerk voor alle leerlingen, maar ook 
ouders zijn welkom. Het belooft een mooie avond te worden met bijdragen van docenten en 
leerlingen. U ontvangt binnenkort een aparte uitnodiging met alle praktische informatie.  

Activiteitendag 20 december Op de laatste dag voor de kerstvakantie hebben de leerlingen 
uit de brugklas een activiteitendag.  Zoals u weet, besteden we op school aandacht aan 
‘internationalisering’. We besteden daarbij aandacht aan vier kerngebieden. Eén van 
thema’s van internationalisering is ‘examine 
local, global and intercultural issues’.  Dat willen 
we op 20 december graag doen met de actie 
‘write for rights’ van Amnesty International. 
Deze actie voor middelbare scholieren vraagt 
aandacht voor politieke gevangenen. Leerlingen 
krijgen inzicht in de situatie van een politieke 
gevangene en tegen welke politieke situatie er in 
het land is. Tenslotte kunnen leerlingen een brief 
(over)schrijven, om te pleiten voor vrijlating van 
deze politieke gevangene. 
Meer weten? 
https://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-
we-schrijven  
 

 

Verder is er op deze dag een tto-assembly met het thema ‘freedom’ en ondernemen 
leerlingen een activiteit met de eigen mentor. Het rooster wordt in Zermelo gepubliceerd.   

https://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven
https://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven


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 daarbuiten 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 vorig jaar 
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 steekproefsgewijs - maar risicogericht - lockercontroles worden uitgevoerd. Voor de 
brugklassers zal dit minder van toepassing zijn, maar zij kunnen mogelijk wel de wijkagent in 
de school zien. 
Zoals u weet is het bezit van onder andere vuurwerk, alcohol of verdovende middelen in 
strijd met de schoolregels en de schoolveiligheid.  Als zulke waar worden aangetroffen in een 
locker, nemen wij direct contact op met de 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. 
Hij schuift regelmatig aan in gesprekken die wij voeren met ouders en jongeren. 

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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