
 

 

Nieuwsbrief 4 en 5 havo, februari 2020 

 

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

 

Vanmorgen merkte ik dat het buiten al lichter werd en de mereltjes floten terwijl ik 

richting de Kagerstraat fietste. Het laatste deel van het schooljaar is echt 

aangebroken. Deze week zijn de heer Susan en ik alle klassen rondgegaan om de 

volgende heugelijke boodschap met ze te delen: “het tweede semester is begonnen 

en het eind is in zicht dus hou vast wat er goed gaat, werk aan waar je verbetering in 

wil zien en vraag hulp als je vastloopt”. 

 

We zien aan de resultaten van de herkansingen dat er een stijgende lijn zit in de 

cijfers, we zien dat de examenleerlingen hun pws vol trots komen laten zien, we zien 

dat er heel veel goed gaat. Gaat alles dan goed? Nee, ik merk dat ik mij zorgen 

maak over absenties van leerlingen, ik maak mij zorgen over het onderwijs in het 

algemeen in Nederland, ik maak mij zorgen over de werkdruk bij leerlingen, maar 

ook bij collega’s.  

 

We hebben een drukke periode achter de rug maar we richten ons vol positieve 

energie op de tweede helft van dit schooljaar.  

 

Alexandra Vleeming 

Teamleider havo 4/5 

 

Datumlijst 

 

14 februari Herdenking Jack Manuputty 

14 februari Inschrijven voor lezen over het puberbrein 

19 februari PWS avond 5 havo 

22 feb-1 maart Voorjaarsvakantie 

4 maart Lezing over het puberbrein 

5-11 maart 40 minuten rooster 

12-20 maart SE2 - toetsweek 

  

Een actuele en volledige datumlijst kunt u vinden op de website 

 



 

Teamnieuws. 

Herdenking Jack Manuputty  
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.  
 

Nederlands 

Onze collega, de heer Regelink van de sectie Nederlands, is hard werkende aan zijn 

herstel. Zijn lessen zijn overgenomen door de heer Heijjer.  

 

Nieuws van de examensecretaris (5H) 
Zoals bekend is de rekentoets door de overheid afgeschaft. Na contact te hebben 
gezocht met de inspectie is duidelijk geworden dat wij als school ook geen 
herkansing voor de reeds behaalde rekentoets-resultaten mogen aanbieden. De 
leerlingen uit 5-havo en 6-vwo kunnen ervoor kiezen of ze het vorig jaar behaalde 
cijfer wel/niet op hun cijferlijst willen hebben. Voor sommige vervolgopleidingen kan 
het handig zijn. 
We zullen leerlingen bij het controleren van hun cijferlijsten vragen of ze het cijfer van 
de rekentoets wel/niet op hun cijferlijst wensen. 
Meer informatie is te vinden op  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-
5997.html 
 
P. Boer 
Examensecretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-5997.html
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Verzuim 

 

Wij maken ons zorgen om het hoge verzuim in 4 en 5 havo. Wij spreken over 

zorgwekkend verzuim bij leerlingen die vier keer per kwartaal worden ziekgemeld of 

meer dan 7 dagen aaneengesloten ziekgemeld zijn. 

 

De landelijke richtlijn van 5%-5,5% wordt bij de meeste van onze klassen 

ruimschoots overschreden. Uiteraard zijn er leerlingen met chronische 

gezondheidsklachten. Deze leerlingen zijn bij onze zorgafdeling bekend en in het 

kader van passend onderwijs volgen deze leerlingen vaak een aangepast rooster. 

Deze leerlingen wegen daarom niet mee in onderstaand overzicht. 

 

Leerlingen die achttien jaar of ouder zijn mogen zichzelf ziekmelden. We zien dat 

daar gretig gebruik van wordt gemaakt. De 18+ leerlingen hebben een contract 

ondertekend waarin staat dat bij een te grote absentie (of bij spijbelen) de school het 

recht op een herkansing kan afnemen of de leerling zelfs kan terugtrekken van het 

examen.  

 

De komende weken zullen we de leerlingen op het hart drukken dat aanwezigheid op 

school een basisvoorwaarde is. Verder zijn wij reeds in gesprek met de leerlingen die 

veel verzuim laten zien. Hierbij worden wij geadviseerd door leerplicht, bureau HALT 

en de GGD. Om verzuim terug te dringen doen we echter ook een dringend beroep 

op u als ouders/verzorgers.  

 

Leerlingen kunnen zich dit jaar makkelijk via de Magister-app ziekmelden. Wij willen 

u vragen om een oogje in het zeil te houden door regelmatig in Magister te kijken en 

om aan de bel te trekken als u merkt dat uw zoon of dochter zichzelf ongegrond 

ziekmeldt.  

 

 

 

 
 



 
 

Nieuws van de decaan 

Veel examenleerlingen hebben hun keuze al gemaakt en zijn ingeschreven voor hun 

vervolgstudie. Sommige twijfelen en doen nog mee aan meeloopdagen en 

proefstudeerdagen. Andere leerlingen hebben voor een tussenjaar gekozen. Wat 

opvalt, is dat bijna elke examenleerling serieus werk maakt van zijn of haar 

studiekeuze. Volgens onderzoek spelen ouders daarbij vaak de belangrijkste rol. Als 

u of uw zoon/dochter nog vragen heeft of behoefte aan ondersteuning, neem dan 

contact op met de heer Visser: vsr@vhl.nl 

 

Op het programma voor de vierdeklassers staat dit jaar na de Leidse 

voorlichtingsavonden een gezamenlijk bezoek aan de ons omringende hogescholen. 

Leerlingen kunnen kiezen uit een bezoek aan de Hogeschool Leiden, de Haagse 

Hogeschool of Inholland. Zij bieden op 28 mei speciaal voor onze leerlingen een 

soort informatiedag aan. Verdere informatie volgt nog. 

 

Teunis-Jan Visser decaan Havo 4,5 

 

Inspectiebezoek + studiedag 

Op 23 januari werd onze school bezocht door de inspectie. 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 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 en zichzelf mogen zijn. Dit zijn waarden die 

we niet makkelijk in een getalletje kunnen vangen, maar waar ik wel heel trots op 

ben. 

mailto:vsr@vhl.nl


 

We zijn uiteraard nog lang niet klaar met het verbeteren van ons onderwijs. We 

hebben 28 januari een mooie stap gemaakt tijdens de schoolbrede studiedag. 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  

Examentraining cursus gevolgd (train de trainer) die direct toepasbaar is in de laatste 

fase van het schooljaar voor de examenklassen. 

We kijken terug op een mooie en waardevolle dag. 

 

Pws avond (5Havo) 

Op woensdag 19 februari vinden de feestelijke eindpresentaties plaats van de 

profielwerkstukken. De leerlingen zullen die avond een maaltijd krijgen aangeboden 

door school en vanaf 19:00 bent u als ouders/verzorgers van harte welkom. Om 

19:30 beginnen de presentaties in de lokalen. We sluiten de avond af met een 

drankje. Voor de leerlingen in de TTO afdeling zal de presentatie in het Engels 

gegeven moeten worden en zal de presentatie ook worden beoordeeld. Voor de 

reguliere 5H leerlingen maakt de presentatie geen deel uit van de beoordeling van 

het pws. 

15:30 – 17:00     Leerlingen bereiden zich voor in de lokalen 

17:00 – 18:00     Chinees buffet voor leerlingen in op school  

19:00 – 19:20     Inloop ouders (koffie en thee in de hal)  

19:20 – 19:30     Verplaatsen naar de lokalen 

19:30 – 20:40     Presentaties 

20:40 – 21:30     Drankje in de hal (alle werkstukken liggen ter inzage) 

 

        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. U kunt zich via 

onze site inschrijven. 

(agendapunten midden in de homepagina 
Leiden website). Vol = vol. 
 



Excursie Hannover Messe (4H) 

Een kans om te oriënteren op (een mogelijke toekomst in de) technologie: op 20 en 

21 april kunnen leerlingen met een natuurprofiel uit 4 havo deelnemen aan een 

tweedaags evenement op de Universiteit Twente en de Hannover Messe. Leerlingen 

volgen op de eerste dag workshops, lezingen en andere activiteiten rond 

wetenschap, technologie, innovatie en ondernemerschap. Ze blijven slapen op de 

campus van de Universiteit Twente om de volgende dag vroeg te vertrekken naar de 

Hannover Messe, de grootste technologiebeurs van Europa. De betreffende 

leerlingen hebben hiervoor vorige week een uitnodiging ontvangen via de mail. Alle 

informatie vindt u op www.hannovermessechallenge.nl, vanuit onze school gaat  

dhr. Van Gorkom (docent natuurkunde en NLT, grk@vhl.nl) mee als begeleider. 

 

Cameratoezicht vergroot 

Er zijn 9 nieuwe camera’s opgehangen in en rond het schoolgebouw. Hiermee 

hebben we nog beter zicht op wat er gebeurt en kunnen we sneller ingrijpen in geval 

van vandalisme of bij andere situaties die een gevoel van onveiligheid zouden 

kunnen veroorzaken. 

 

Alex Boogers op bezoek (4H) 

‘Niet lezen is jezelf bewust dom houden’, was één van de prikkelende uitspraken die 

Alex Boogers op 27 januari aan onze 4-havoleerlingen meegaf. Ademloos luisterden 

de leerlingen naar deze schrijver, die zich uit een ongeletterde omgeving in 

Vlaardingen naar het intellectuele milieu heeft opgewerkt. Lezen was iets wat Alex 

als puber niet deed, maar anders dan de meeste jongeren, was dat geen bewuste 

keuze. Alex kwam namelijk als kind niet in aanraking met boeken; noch thuis, noch 

op school werd lezen gestimuleerd. Op het moment dat Alex de wereld van de 

boeken ontdekte, ging er een deur voor hem open: de deur van kennis, van nieuwe 

werelden en andere inzichten. Het bracht hem tot waar hij nu is: een gevierd en 

gelauwerd schrijver. Wat je leest, doet voor Alex minder ter zake, áls je maar leest. 

Het startpunt voor lezen ligt volgens hem bij de ouders en docenten, zij moeten jonge 

mensen in contact brengen met boeken.  

 

Op de vraag van Alex wie van de leerlingen zijn boek had gelezen, gingen lang niet 

alle vingers de lucht in. Zou Alex’ lezing het juiste effect op hen hebben? Zouden zij 

alsnog de novelle Wanneer de mieren schreeuwen gaan lezen? Of hebben de 

leerlingen nog een extra duwtje nodig? Misschien wacht er een taak voor u als 

ouder? Het is geen dik boek! 

 

Docenten Nederlands  
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