
NIEUWSBRIEF FEBRUARI BRUGKLAS  (2019-2020)  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Inmiddels zijn we iets over de helft van het schooljaar. De dagen worden weer langer en we 
kijken ook al naar volgend schooljaar. Dit is voor u de eerste nieuwsbrief van 2020, maar in 
de organisatie zijn we in januari druk bezig geweest met de werving van nieuwe 
brugklasleerlingen: met open dagen, lesjesmiddagen en de tto-bus hebben we onze school 
goed kunnen laten zien.  

Veel huidige brugklasleerlingen hebben ook hun steentje bijgedragen door bezoekers op de 
open avond met verve rond te leiden of door docenten te helpen in de vaklokalen. 
Leerlingen die letterlijk van enthousiasme rondspringen is iets geweldigs om te zien. Wat 
een ontwikkeling dat de groep 8-leerlingen van september binnen een half jaar tijd 
veranderd zijn in zulke enthousiaste ambassadeurs van hun nieuwe school!    
 
Ook de leerlingen in de brugklas zijn bezig met volgend jaar. De tweede rapportperiode 
loopt namelijk in maart af en leerlingen horen van hun docenten en mentor hoe goed ze op 
weg zijn naar klas 2: gaat het goed, of moeten ze een stap (of meerdere stappen) bijzetten?   

Na de toetsweek in maart zullen leerlingen ook starten met hun laatste moduleblok. Ook in 
klas 2 kunnen leerlingen weer een keuzevak kiezen. In de nieuwsbrief van maart zal ik u daar 
verder over informeren. 

- Bas Pijnappel (teamleider brugklassen)  

Docentennieuws 
- Helaas is de heer Karbor (techniek) een aantal weken afwezig geweest in verband 

met ziekte. Gelukkig is hij weer op school en kunnen de lessen weer doorgang 

vinden.  

- De heer  Neuteboom (maths klas 1GTa/1ATa) is bij ons op school al een aantal jaar 

ook contactpersoon van ROS-Rijnland (netwerk van opleidingsscholen). Hij zal in die 

rol op bestuursniveau participeren in een project om het lerarentekort regionaal aan 

te pakken. De heer Jongen (ook tto-docent) verzorgt vanaf semester 2 de lessen 

maths  aan klas 1GTa/1ATa. 



Terugblik 

Inspectiebezoek (23 januari) 
Op donderdag 23 januari werd onze school bezocht door de inspectie van het onderwijs. Het 
betrof een regulier bezoek waarbij gekeken werd naar drie aspecten van ons onderwijs: 
pedagogisch didactisch handelen (gericht op vwo-afdeling), kwaliteitszorg en 
kwaliteitscultuur.  

De inspecteurs zien dat de school heeft ingezet op verbetering en ontwikkeling in de 
gewenste richting. De inspecteurs spreken het vertrouwen uit dat de ontwikkeling op een 
goede manier zal worden voortgezet door de school: Er is nog veel ‘work in progress’, maar 
de basis is goed. We hebben dan ook op alle onderdelen een “voldoende” gekregen.  

Het is altijd fijn om een voldoende te krijgen maar het mooiste dat we terugkregen van de 
inspectie is dat leerlingen in een panelgesprek aangaven dat ze zich veilig  voelen op school 
en dat ze het fijn vinden dat ze zichzelf mogen zijn. Dit zijn waardes die we niet makkelijk in 
een getalletje kunnen vangen, maar die veel zeggen over de manier waarop we met elkaar 
omgaan. 

Organisatiedag (28 januari) 
Ongeveer 75% van de tijd zijn docenten bezig met lesgeven, lessen voorbereiden en toetsen 
nakijken. Met allemaal verschillende roosters blijft daardoor niet zo veel tijd over om met 
elkaar te werken aan onderwijsverbetering. Daarvoor is het fijn dat je bij elkaar kunt zijn. Dat 
is het uitgangspunt van de “organisatiedag”. En op 28 januari hadden we er weer zo een. 
Dit was een dag dat de leerlingen lesvrij waren. We hebben in secties gewerkt aan 
programma’s die een doorlopende lijn hebben van onder- naar bovenbouw en ongeveer 30 
collega’s hebben een speciale cursus examentraining gevolgd die direct toepasbaar is in de 
laatste fase van het schooljaar voor de examenklassen. We kijken terug op een mooie en 
waardevolle dag. 

Gymnasiumdag onderbouw (5 februari) 

Men neme: 110 leerlingen uit klas 1, 2 en 3 uit Leiden en Leiderdorp, 6 enthousiaste 
docenten Klassieke Talen, 1 meesterverteller, een theater, een bak vol met karton, 18 
komkommers en 6 bollen knoflook. Voilà, dat was slechts een selectie uit de ingrediënten 
van onze Gymnasiumdag voor de Onderbouw van afgelopen woensdag 5 februari.  
Het centrale thema van de dag was het antieke theater. De leerlingen kregen een dag de tijd 
om niet alleen met elkaar te leren (samenwerken), maar ook om gezamenlijk een 
theaterstuk over een door hen gekozen mythe te produceren en uit te voeren. ’s Morgens 
volgden ze workshops om te leren hoe je zo’n eindopdracht nu eigenlijk moet aanpakken. 
Mw. Groos (mentor K2GTa) liet in het theater aan de hand van allerlei oefeningen zien hoe 
je een verhaal op de planken moet zetten. De heer Paul Groos (geen familie, een gastdocent 
uit Nijmegen) legde de leerlingen uit hoe je een verhaal zo spannend kunt maken dat de 
toehoorders aan jouw lippen hangen. Bij dhr. Broeke (mentor K3GTa) en mw. Oudenes 
(docent KT in Leiderdorp) gingen de leerlingen aan de slag met stapels karton, lijm en 
scharen om verantwoorde antieke theatermaskers te maken. En mw. Heinrich (mentor 
K1GTa) en mw. Henquet (stagiaire bij Klassieke Talen in Leiden) trokken hun AH-schorten 
aan en lieten de leerlingen kennismaken met authentieke Romeinse recepten. Terwijl dhr. 
Pijnappel als vliegende keep van het ene lokaal naar het andere ging om waar nodig te 
assisteren. 



Na de lunch met de zelfgemaakte Romeinse hapjes op de vide zochten de leerlingen hun 
eigen groepjes (alle jaarlagen en locaties door elkaar) op en verwerkten ze in anderhalf uur 
de kennis die ze in de workshops vergaard hadden tot een kort toneelstukje van circa 5 
minuten. Op 2 verschillende locaties speelden onze Gymnasiumleerlingen vervolgens de 
sterren van de hemel: het ene groepje speelde het verhaal over de stichters van Rome na, 
de tweelingbroers Romulus en Remus, het andere groepje gaf een zeer humoristische twist 
aan de weefwedstrijd tussen de godin Athena en het arrogante meisje Arachne, enzovoorts, 
enzovoorts. Moe maar voldaan gingen de leerlingen om kwart voor 3 naar huis. 
We blikken met de leerlingen terug op een zeer geslaagde Gymnasiumdag, die ons en 
collega’s nog lang zal heugen. Vooral díe collega’s die na woensdag nog in de gang bij lokaal 
KE3 zijn geweest, waar de geur van verse kruiden en knoflook herinnert aan de antieke 
Romeinse kookkunsten. Op naar de volgende Gymnasiumdag – die van de bovenbouw (4V 
en 5V) op 23 april! 
  
De sectie Klassieke Talen VHL Leiden en Leiderdorp 

Vooruitblik 

Shakespeare in performance (12 en 13 februari) 

This week all TTO year 1 students will take part in a 2 hour workshop given by Marc Norris. 

Marc is the director of the Shakespeare in Performance company. He has more than ten 

years experience in directing, acting and facilitating drama workshops.  

The use of original Shakespearean dialogue and the interaction with professional native 

English speaking actors make the workshops ideal and interesting for our bilingual students. 

It gives them the opportunity to play a role in a rehearsed reading of a Shakespeare play in 

its original language. The unique experience of playing a part in performance gives the 

students a tangible link to the plot, characters and themes of the play. It also encourages key 

learning skills such as: communication, risk taking, teamwork, focus, adaptability and 

creativity.  

The students will perform a show in the theater at the end of the workshop days. A great 

opportunity for parents, siblings and grandparents to watch them engage in authenthic 

drama! 

The schedule is: 

Wednesday 12 February 

18:40-18:55 Audience 1AHTa enters Theater de Ware Liefde 

19:00-19:30 Performance 1AHTa 

 

19:40-19:55 Audience 1AHTb enters Theater de Ware Liefde 

20:00-20:30 Performance 1AHTb 

 

Thursday 13 February 

18:40-18:55 Audience 1GTA/1ATa enters Theater de Ware Liefde 

19:00-19:30 Performance 1GTa/1ATa 



Herdenking Jack Manuputty (14 februari) 

In de kerstvakantie is onze collega Jack overleden. Het verlies van Jack heeft ons diep 
geraakt en we denken met een lach en een traan aan hem terug. We vinden het belangrijk 
om dat met elkaar te kunnen doen in het proces van afscheid nemen. U bent daarom van 
harte uitgenodigd voor de herdenkingsbijeenkomst op 14 februari 2020 van 15.30 uur tot 
16.00 uur op Visser ’t Hooft Lyceum, lokaal 001 op de Kagerstraat.  
Tijdens de bijeenkomst zullen we stilstaan bij het overlijden maar vooral bij het leven van 
Jack. Er zal, natuurlijk, ruimte zijn voor muziek en er zullen een aantal mensen iets 
voordragen.  
Na afloop is er ruimte voor een drankje zodat er nog informeel nagepraat kan worden in de 
kantine. De middag eindigt om 17.00 uur.  
Om de herdenking goed voor te bereiden willen we graag weten op hoeveel mensen we 
mogen rekenen. Wilt u ons per mail laten weten of u aanwezig wilt zijn en met hoeveel 
mensen u van plan bent om te komen? U kunt de email sturen naar gta@vhl.nl.  
De schoolleiding  

 

Aanrader! Puberbrein lezing  

Voor de ouders van onze lieve pubertjes maar ook voor de docenten organiseren we op 4 
maart om 19:30 een lezing over het puberbrein. Deze lezing wordt gegeven door Dr. Aletta 
Smits. Ze geeft lezingen en workshops over de ontwikkeling van het puberbrein. Smits heeft 
als docent op verschillende scholen gewerkt, zowel op het voortgezet onderwijs als in het 
hoger onderwijs. Ze is auteur van het boek 'Het puberbrein - de missende handleiding. De 
lezingen van Aletta Smits zijn een combinatie van humor en inhoud. Het is zowel leerzaam 
als relativerend en zeker de moeite waard. Deze lezing wordt u aangeboden in het kader van 
ons 100-jarig lustrum. De plaatsen zijn echter beperkt. U kunt zich vanaf 14 februari via onze 
site inschrijven. Vol=vol.  
 
Nog een tip  
Aansluitend op het bericht over de lezing, nog een tip van een docent. Een 

theatervoorstelling met de titel “het is hier geen hotel”. U raad vast al waar het over gaat. 

www.degraafencornelissen.nl/voorstelling/tis-hier-geen-hotel  

 

http://www.degraafencornelissen.nl/voorstelling/tis-hier-geen-hotel

