
 
Nieuwsbrief februari 2020 

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen in 4,5,6 vwo, 

 

Nog een week tot de welkome voorjaarsvakantie en vervolgens staat na anderhalve 
lesweek de tweede toetsweek van dit schooljaar in 4,5,6 vwo alweer voor de deur. 
Het schooljaar is in volle gang en we naderen de beslissende maanden. In ieder 
geval is het voor de examenleerlingen uit 6 vwo helder dat de komende 
schoolexamenweek de generale is op weg naar het centraal examen. Voor een ieder 
hangt veel van deze schoolexamens af. Belangrijk is het om nu samen op te trekken 
om uw zoon of dochter thuis te stimuleren en aan te moedigen in een soms 
stressvolle periode.  
 
Zit uw zoon of dochter in de vierde klas? Dan legt hij of zij in maart een belangrijke 
basis voor het eindrapportcijfer en voor de overgang naar de vijfde klas. Min of meer 
hetzelfde geldt voor leerlingen die in de huidige vijfde klas in deze week hun kansen 
op overgaan naar het eindexamenjaar kunnen vergroten. Plannen en tijdig starten 
met de voorbereiding is een aandachtspunt. Mocht het voorkomen, dat uw zoon of 
dochter ziek is tijdens de SE-week dan is het belangrijk dat u die ziekmelding niet via 
de absentenlijn maar via het algemene nummer van school (071-5171661) 
doorgeeft. U wordt dan doorverbonden met de functionaris van dienst die met u zal 
bespreken wat de gevolgen van een ziekmelding zijn.  

 
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. 
Afgelopen vrijdag stonden we tijdens een 
herdenkingsbijeenkomst met leerlingen, docenten, 
onderwijs ondersteunend personeel en familie van 
Jack stil bij het overlijden maar vooral bij het leven 
van hem. Er was ruimte voor muziek, emotie en 

herinneringen. We kijken terug op een waardevolle bijeenkomst. 
 
Onderwijzend personeel 

Goed nieuws voor mevrouw Grant (scheikunde) die vorige week is bevallen van een 

gezonde zoon; haar lessen worden waargenomen door dhr. Joemmanbaks. Haar 

mentoraat 6 vwo wordt vervangen door de heren Broeke en Van Gorkom evenals 

mevrouw Groos. Verder wordt het mentoraat van klas 4VC vanwege afwezigheid van 

mevrouw Haselhoff ingevuld door mevrouw Suijkerbuijk. Mevrouw Haselhoff herstelt 

voorspoedig van een operatie en het is nog niet duidelijk wanneer zij haar taken kan 

hervatten. 



Puberbrein lezing 

Mede in het kader van het 100-jarig 

bestaan van de school organiseren we 

voor de ouders van onze lieve pubers 

evenals voor de docenten 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.  U kunt zich voor deze 

lezing via onze site inschrijven. 

(agendapunten midden in de homepagina 

Leiden website). Vol = vol. 

 

Nieuws van de examensecretaris (6 vwo) 
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 
 

Nieuws van de decaan 

Veel examenleerlingen hebben hun keuze al gemaakt en hebben zich ingeschreven 

voor hun vervolgstudie. Sommige twijfelen nog 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 of dochter nog vragen heeft of behoefte aan ondersteuning, neem dan 

contact op met de decaan mevrouw Breukel: bri@vhl.nl  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-5997.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-5997.html
mailto:bri@vhl.nl


Wiskunde Olympiade  

 
 
Vorige week deden (officieel) 42 van onze leerlingen mee aan de Wiskunde 
Olympiade. In totaal deden er van 328 scholen, 7928 leerlingen mee. We kunnen 
met grote vreugd meedelen dat 5 van onze meiden door zijn naar de volgende 
ronde: Anne Roos Blokhuis, Chyna Hendriks, Ilse Knevel, Mirjam Noteborn en Anna 
Zeppenfeldt. Ook staan we in de top vijf van scholen in het klassement voor de 
meisjes. Wij zijn erg trots op ze en wensen ze veel succes in de 2e ronde!  
Madelon Anholts en Wim van Zijp, docenten wiskunde 
 

 

Verzuim 

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

daar 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 leerlingen op het hart drukken dat aanwezigheid op 

school een basisvoorwaarde is. Verder zijn wij 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 via de Magister-app 

ziekmelden. Wij willen u vragen om een oogje in het zeil te houden en om aan de bel 

te trekken als u merkt dat uw zoon of dochter zichzelf ongegrond ziekmeldt.  

 

 

 



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 3 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 dat ze zichzelf mogen en kunnen zijn. 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. De examentrainingen in 6 vwo 

starten vanaf maandag 23 maart 

 

Excursie Hannover Messe (5 vwo) 

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

21 april kunnen leerlingen met een natuurprofiel uit 5 vwo 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. 

 

 

Ter informatie… prachtig multicourt en camera toezicht vergroot 

Op de plaats van de voormalige tennisbanen voor de school krijgt het 

multifunctionele court steeds duidelijker vorm. Een aanwinst voor de school en voor 

toekomstige gymlessen. Verder zijn 9 nieuwe camera’s opgehangen in en rond het 

schoolgebouw. Hiermee hebben we nog beter zicht op wat er gedurende de dag 

gebeurt en kunnen we sneller ingrijpen in het kader van vandalisme of bij andere 

situaties die een gevoel van onveiligheid zouden kunnen veroorzaken. 

 

 

http://www.hannovermessechallenge.nl/


 
 
 
 
 
Datumlijst 

17 februari Inschrijven ouders voor lezing over het puberbrein 

22 feb-1 maart Voorjaarsvakantie 

4 maart Lezing over het puberbrein 

5-11 maart 40 minuten rooster 

12-20 maart SE2 - toetsweek 

23 maart Start examentraining 6 vwo 

  

Een actuele en volledige datumlijst kunt u vinden op de website 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Peter Wietsma, 

teamleider 4,5,6 vwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


