
 

 

Nieuwsbrief november 2019 

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen in 4 en 5 havo, 

De toetsweek is in volle gang. Ik heb afgelopen week de 13 klassen bezocht om ze 

succes te wensen met de voorbereidingen en ik zag hier en daar gespannen 

gezichtjes maar over het algemeen oogden de leerlingen ontspannen. Ik had u als 

ouders eigenlijk ook vooraf succes willen wensen want zo’n toetsweek gaat thuis vast 

niet ongemerkt voorbij. Het Havo team is deze week een nieuw initiatief gestart. Wij 

zullen iedere middag tijdens de toetsweek klaar staan met een kopje thee en een 

koekje. Leerlingen kunnen dan even bijkomen en vertellen hoe de toets ging. Als ze 

er voor kiezen om op school te blijven om te leren dan kan dit even een 

pauzemomentje zijn. 

 

Vorige week is de eerste bijeenkomst geweest van de leerlingenraad. 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 en over het huiswerkbeleid. 

Vanuit het team hoor ik dat het huiswerk soms heel slecht wordt gemaakt en vanuit 

de leerlingen hoor ik verschillende geluiden. Sommige leerlingen gaven toe dat ze 

gewoonweg niet genoeg tijd aan huiswerk besteden, anderen vertelden dat het 

huiswerk te veel is of dat het soms niet duidelijk is wat er gedaan moet worden. Zo 

gaven leerlingen aan dat het helpt als docenten Magister gebruiken bij het opgeven 

van huiswerk. Bijkomend voordeel is dat u als ouder dan ook gelijk kunt zien wat er 

moet gebeuren. 

De uitkomsten van dit gesprek zijn al gedeeld in het havo team en zullen de basis 

vormen van onze teamtrainingsmiddag op 10 december. 

 

Ik wens u een ontspannen toetsweek, mocht u als ouder ook behoefte hebben aan 

een kopje thee met een koekje, laat het me weten 😉. 

 

Alexandra Vleeming, Teamleider 4,5 havo 

  



Datumlijst 

 

26nov-4dec toetsweek inschrijven oudermiddag 

5 dec *40minuten rooster inschrijven oudermiddag 

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

9 dec *40minuten rooster 

10 dec *40minuten rooster 

11 dec *40minuten rooster, 5H inleveren kladversie PWS 

13 dec 5H Snowworld,  paarse vrijdag 

19 december Kerstviering in de Hooglandse kerk 

21 dec- 5jan kerstvakantie 

  

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

 

Teamnieuws 

Helaas is onze collega Nederlands de heer Regelink, door ziekte uitgevallen. Wij 

zoeken een docent die zijn lessen zal overnemen.  

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. 

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.  

De heer Robbert Susan zal per 1 december de taak vervullen van 

afdelingsondersteuner. Ik merk in mijn taak als teamleider dat ik ogen, handen en 

uren te kort kom. De heer Susan zal mij helpen bij het monitoren van het gedrag en 

de motivatie van de leerlingen. Mevrouw Troostheide blijft uw contactpersoon voor 

absenties.  

Oudermiddagen 

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. U ontvangt een bericht over hoe u zich kunt aanmelden. 

Aanmelding verloopt via magister tussen 28 november en 8 december. 

 

 



Van de examensecretaris (4 en 5 havo) 

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.  

 

Er zijn 3 leerlingen die tijdens de eindexamenweek het IB-examen zullen afleggen. 

Dit examen valt samen met reguliere eindexamenvakken en daarover zullen  

individuele afspraken gemaakt worden. 

 

De heer P. Boer, examensecretaris 

 

PWS (5 havo) 

Op 11 december moet de kladversie van het profiel werkstuk (pws) worden 

ingeleverd bij de  begeleider. De begeleider zal proberen vóór de kerstvakantie 

feedback te geven op de kladversie van het PWS. Hierna hebben de leerlingen dan 

nog tot 29 januari de tijd om deze feedback te verwerken in het definitieve PWS. 

Deze moet dan op 29 januari worden ingeleverd. We raden u aan (als u en uw 

zoon/dochter dat wil) mee te lezen zodat al thuis eventuele fouten en 

onduidelijkheden eruit gehaald kunnen worden. Uw zoon of dochter heeft in 

september de handleiding ontvangen waar alles in staat over de eisen en de 

becijfering. Het beoordelingsmodel kunt u vinden op blz 31 t/m 34 van de 

handleiding. Daar kunt u lezen dat het een proces- én productbeoordeling is. Mocht u  

de handleiding van uw zoon/dochter nog niet hebben gezien en u wil dit graag lezen 

dan is deze bijgevoegd als pdf-bestand bij deze nieuwsbrief. Op woensdagavond 19 

februari sluiten de leerlingen het pws officieel af door middel van een korte 

presentatie aan u als ouders/verzorgers op een feestelijke avond. De uitnodiging 

hiervoor ontvangt u tegen die tijd. 

Hieronder staat het hele proces met alle data nog eens kort en bondig zoals 

beschreven op blz 36 van de handleiding. 

 

De heer J.de Koning, coördinator pws havo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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. 

 

Nieuws van de decaan 

Open dagen(4H) 

Het was begin december extreem druk op de Leidse voorlichtingsavonden. Bij 

sommige presentaties zaten ouders zelfs buiten, om plaats te maken voor alle 

geïnteresseerde leerlingen. Ik hoop dat uw zoon of dochter ook is geweest, en weer 

een stukje verder is gekomen in zijn of haar studiekeuzeproces. Waarschijnlijk zitten 

https://www.nu.nl/binnenland/5583350/lhbters-ervaren-nog-vaak-pestgedrag-enonveiligheid.html
https://www.nu.nl/binnenland/5583350/lhbters-ervaren-nog-vaak-pestgedrag-enonveiligheid.html
https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/


ze nog boordevol vragen, en dat is ook goed. Het zou mooi zijn als uw zoon of 

dochter dit schooljaar ook al eens gaat kijken op een open dag van een hogeschool 

om zich verder te oriënteren. Informatie over open dagen is te vinden in ‘qompas’, 

ons studiekeuzeprogramma, maar ook op internet, bijvoorbeeld op 

www.studiekeuze123.nl  

 

Proefstudeer- en meeloopdagen (5H) 

Op de vraag ‘weet je al welke opleiding je wilt gaan doen?’ antwoordt een groeiend 

aantal leerlingen de week voor de toetsweek: ‘Ik weet al precies wat ik wil gaan 

doen’. De meeste leerlingen zeggen ‘Ik ben al aardig op weg met mijn keuze, maar 

heb nog wat twijfels’. En sommige zeggen ‘Ik heb nog geen flauw benul’.  

 

Veel informatie over alles wat te maken heeft met de studiekeuze van uw zoon of 

dochter kunt u vinden in de studiekeuzespecial van Decazine, een decanenblad: 

http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2019/  

De site geeft antwoord op vragen:  ‘kiezen, hoe doe je dat?’, ‘aanmelden, hoe werkt 

dat?’ of ‘studiekosten, hoe betaal je die?’. Ook vindt u hier ‘tien tips voor succesvol 

studeren’ en ‘handige webadressen’. Kortom, een zeer interessante site voor 

studiekiezers.  

Op dit moment organiseert elke hogeschool open dagen, proefstudeerdagen en 

meeloopdagen. Die dagen zijn onmisbaar voor een verantwoorde studiekeuze. Het is 

daarom belangrijk dat u uw zoon of dochter stimuleert één of meer van die dagen te 

bezoeken. 

 

De heer TJ Visser, decaan Havo 

http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2019/

