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Nieuwsbrief klas 3, december 2019 

Aan: Ouders en leerlingen van leerjaar 3 

Datum verzending: Maandag 2 december 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
• Cijfers, rapporten en oudermiddagen 

• Sint- en kerstvieringen 

• Goede doelenactie 2019 

• Paarse vrijdag 

• Docentennieuws 

• Bericht dhr. Tromp 

• Oproep lerarentekort 

• Informatie-avond profielkeuze 

• Plasticdag 

• Huiswerkkamer 

• Belangrijke data en actiepunten voor december en januari 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Op moment van schrijven bevinden wij ons middenin de eerste toetsweek van dit schooljaar: Voor 

onze leerlingen een drukke tijd. Thuis zult u hier ook het nodige van merken; een toetsweek is het 

blijft een tijd waarin presteren voorop staat, en dat brengt voor onze leerlingen spanning met zich 

mee. Voor sommige leerlingen is deze spanning groter dan voor anderen, maar voor alle leerlingen is 

het belangrijk dat zij zich in hun inspanningen gekend weten. Bespreekt u daarom met regelmaat het 

verloop van de toetsweek met uw zoon of dochter.  

Half december zullen de docenten samen met de mentor de eerste balans opmaken. Tijdens 

docentenvergaderingen bespreken wij de vorderingen van de leerlingen met als centrale vraag: Wat 

heeft de leerling de komende tijd nodig om zich cognitief gezien verder te ontwikkelen? 

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 van uw kind kunt aanvragen. Voor sommigen zal dit het eerste 

gesprek zijn na de kennismakingsavond in september, anderen hebben de mentor al vaker 

gesproken. Wij willen alle ouders aanmoedigen van deze mogelijkheid gebruik te maken. Aanmelding 

verloopt via Magister. 

Na de toetsweek zijn er nog drie weken voordat de kerstvakantie aanbreekt. Naast de reguliere 

lessen staan in deze weken ook andere activiteiten op de kalender: Sint- en kerstvieringen met de 

mentor, een viering in de Hooglandse kerk, en nog veel meer. 

Dan rest mij nu nog iedereen alvast fijne, liefdevolle en gezellige dagen te wensen. 

Annemarie Davelaar  

Teamleider 2de en 3de klassen 

dav@vhl.nl 
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Sint en kerstvieringen 
Op 5 december hebben de leerlingen een 40-minuten rooster. Na de reguliere lessen is er 

mogelijkheid voor de klassen om met de mentor een Sintviering te houden. Wat de klassen precies 

gaan doen, bespreken de mentoren en de leerlingen met elkaar: Een dobbelspel met kleine 

cadeautjes, gedichten schrijven of surprises bouwen. Specifieke informatie ontvangt uw kind van de 

mentor. 

Ook de kerstviering in de mentorklassen wordt verschillend ingevuld: Een aantal klassen 

(kerst)ontbijt met de mentor op school, een aantal andere klassen eet op donderdagavond 19 

december, voorafgaand aan de kerstviering in de Hooglandse Kerk, met elkaar bij de Very Italian 

Pizza (VIP). Specifieke informatie ontvangt uw kind van de mentor. 

Op donderdagavond 19 december vindt (aanvang 19:45) in de Hooglandse Kerk de kerstviering van 

de school plaats. De kerstviering is niet verplicht maar het zou gezellig en mooi zijn om daar met 

zoveel mogelijk leerlingen (en ouders, opa’s, oma’s, oud-leerlingen, broertjes, zusjes e.v.a.) te zijn. De 

uitnodiging hiervoor ontvangt u één dezer dagen via e-mail.  

 
Goede doelenactie 
Onder de ‘paraplu’ van de moederorganisatie World Servants reizen aankomende zomervakantie 

22 jongeren uit de Leidse regio, waaronder een aantal leerlingen van onze school, af naar Malawi 

(Oost-Afrika). In de plaats Endhlaleni gaan zij bouwen aan twee leslokalen, latrines en een 

verschoningsruimte voor meisjes. Daardoor verandert niet alleen het leven van de mensen daar; ook 

voor de deelnemers is het indrukwekkende ervaring. Om dit mogelijk te maken moet elke deelnemer 

individueel een deelnemersbijdrage van totaal €2.500,- inzamelen. Om de jongeren te steunen zal 

voor dit project bij de kerkviering in de Hooglandse Kerk gecollecteerd worden. Meer informatie kun 

je vinden op https://www.worldservants.nl/leiderdorp.  

 
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. Accepteren wie je bent en dat anderen 

accepteren wie en wat jij bent is absoluut nodig voor een gelukkig en veilig leven. 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. 

Hopelijk willen jullie hier aan meewerken, 

door het dragen van paarse kleding op 

vrijdag de 13e en/of door het ondertekenen 

van een afsprakenlijst bij het kraampje in de 

hal. In ruil hiervoor krijg je een keigaaf paars 

polsbandje en wat lekkers in alle kleuren 

van de regenboog! Zie ook: 

https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/. 

 
  

https://www.worldservants.nl/leiderdorp
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/
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Docentennieuws 
De economie- en dramalessen van dhr. Wessels zullen na de toetsweek vervangen worden.  

Mevrouw Van Ommen zal de lessen drama voor de bovenbouw havo en vwo vervangen.  

De lessen economie van de klassen 3gta en 3ata zullen vervangen worden door dhr. Van Dorp. Deze 

lessen zullen in het Nederlands gegeven worden zodat de leerlingen goed voorbereid worden op de 

bovenbouw. 

Meneer Tromp zal ons gaan verlaten na de kerstvakantie. De leerlingen van 3hta zullen hun nieuwe 

mentor en gymdocent mevrouw Van Beelen (bea@vhl.nl) de komende maand een aantal keer 

ontmoeten. 

Ook de overige gymlessen van dhr. Tromp zullen na december door mevrouw Van Beelen gegeven 

worden. 

Dhr. Regelink is momenteel niet in staat om zijn lessen te geven. We zoeken naar een oplossing. 

Helaas is er tot op heden geen invaller gevonden om de lessen Nederlands voor de klassen 3hta, 

3atb, 3ha, 3hb en 2gta over te nemen. 

De lessen van 3gta voor Duits zullen na de toetsweek gegeven worden door dhr. Bartz. Mevrouw Van 

der Lubbe zal alle lessen 3 en 4 mavo weer geven. 

Bericht van dhr. Tromp 
Beste ouders en leerlingen, 

De laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar, zo aan het einde van het jaar zijn er altijd herinneringen, 

momenten van het afgelopen jaar die nog vers in het geheugen staan; de jubileum-festiviteiten op 

school, het jaarlijks “vuurtje” op Scheveningen en Duindorp. 

Natuurlijk zijn er ook dingen waarvan we afscheid nemen; snorfietsers op het fietspad en hitte-

records. Ook ik word daar onderdeel van. 

Per 1 Januari start ik met een nieuwe baan in Den Haag, dichterbij huis. Ik kan en mag werken op een 

basisschool in een van de armste wijken van Nederland. Persoonlijk een pittige uitdaging, waarbij ik 

voldoende kansen zie om echt het verschil te maken in het leven van kinderen. Uiteraard zal ik de 

ervaringen die ik heb opgedaan op het Visser ’t Hooft hierbij gebruiken. Een mooie kans, die door het 

totaal plaatje mij heeft doen besluiten de overstap te wagen. 

Er rest mij niet veel meer, dan mijn dank uit te spreken naar een ieder met wie ik de afgelopen tijd 

heb mogen samenwerken; collega’s, ouders en leerlingen. Voor een Haags “bakkie pleur” mogen 

jullie altijd langskomen! Succes en tot ziens. 

Alexander 

Oproep 
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.  

 

mailto:bea@vhl.nl
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Informatie-avond profielkeuze 9 december 
Zoals u weet kiest uw zoon of dochter in de loop van dit schooljaar een profiel: ‘cultuur en 

maatschappij’, ‘economie en maatschappij’, ‘natuur en gezondheid’ of ‘natuur en techniek’. Daarmee 

kiest de leerling de vakken waarin hij of zij in de bovenbouw les heeft en examen gaat doen. 

Vanzelfsprekend is het belangrijk dat uw zoon of dochter een juiste keuze maakt. In de mentorles 

besteden we daarom veel aandacht aan de profielkeuze. 

Om ook u, ouders en verzorgers, verder te informeren nodigen wij u van harte uit voor een 

informatieve bijeenkomst op maandag 9 december aanstaande.  

Voor de ouders van onze havo-leerlingen staat vanaf 19.15 uur de koffie/thee klaar in de hal. Om 

19.30 uur beginnen we met de voorlichting.  

De ouders van onze vwo-leerlingen zijn vanaf 20.15 uur welkom. De voorlichting begint dan om 20.30 

uur. 

Plasticdag 19 december 
De donderdag voor de kerstvakantie hebben de derde klassen op school een themadag over plastic 

afval. Onder begeleiding van een ervaren team met een achtergrond in het oplossen van 

plasticproblemen gaan ze aan de slag. Het doel van de dag is om mee te denken over mogelijke 

oplossingen, om wie weet zo een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu. De dag begint om 

9.25 en eindigt om 15.10. T.z.t. zullen de leerlingen in hun Zermelo-app zien waar ze heen moeten. 

Oudermiddagen 13 & 14 januari 
In de introductie heeft u reeds kunnen lezen dat er in januari oudermiddagen zijn. Voor de goede 

orde willen we u er bij deze op wijzen dat u alleen een afspraak kunt maken met de mentor. Een 

oudermiddag waarbij u ook vakdocenten kunt spreken volgt later dit jaar. 

HuiswerkKamer 
De HuiswerkKamer is voor kinderen tussen 10 en 15 jaar die extra ondersteuning kunnen gebruiken 

bij het maken van hun huiswerk. Bijvoorbeeld omdat het voor hun ouders moeilijk is om te helpen of 

omdat er thuis geen rustige plek is om huiswerk te maken. 

Begeleiders helpen hen bij het plannen en maken van hun schoolwerk. Daarnaast is de 

HuiswerkKamer een plek om te ontspannen en kennis te maken met kunst, cultuur en sport. De 

activiteiten en excursies dragen bij aan hun persoonlijke ontwikkeling en verruimen hun visie op hun 

eigen leven. De school selecteert de leerlingen die mee kunnen doen. De HuiswerkKamer wordt 

georganiseerd in samenwerking met BplusC, scholen en schoolbesturen. 

De folder van de huiswerkkamer, een initiatief van JES-Rijnland, is op te vragen bij je mentor. Meer 

informatie is ook te vinden via https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/huiswerkkamer/. 

 

Op de volgende pagina: Belangrijke data voor de derde klassen!   

https://www.jesrijnland.nl/programma-aanbod/huiswerkkamer/
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Belangrijke data voor de derde klassen in december 2019 en januari 2020 
Datum Onderwerp Actie nodig 

28 nov t/m 4 

december 

Toetsweek  

5 t/m 11 

december  

40-minuten rooster  

5 december Sintviering met mentor  

6 december  Huiswerkvrij  

9 december Uiterlijk inleveren verzoeken voor 

oudermiddag 

Ouders: Via Magister aangeven of u de 

mentor wilt spreken op de 

oudermiddagen in januari 

9 december Informatie-avond decanaat  

13 december Alle cijfers van de eerste periode 

zijn op magister te vinden 

Ouders: Resultaten van uw kind in 

magister bekijken. 

16 december Rooster oudermiddagen wordt 

gepubliceerd via e-mail 

 

19 december Plasticdag  

19 december Rapportuitreiking  

19 december 

(middag/avond) 

Kersteten bij de VIP Leerlingen/ouders: Bijdrage (10 EUR) 

van te voren bij mentor inleveren. 

19 december Kerstviering Hooglandse Kerk om 

19:45 

 

20 december Kerstviering met mentor  

21 december t/m 

5 januari  

Kerstvakantie  

6 januari Huiswerkvrij  

10 t/m 15 januari 40-minuten rooster  

10 januari Open Avond (vanaf 19:00)  

13 en 14 januari Oudermiddagen  Ouders: Voor 13 december via Magister 

aanmelden 

25 januari Open Ochtend (zaterdag)  

27 januari Start nieuw semester: nieuw 

rooster 

 

28 januari Leerlingen lesvrij: Organisatiedag   

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

 


