
Nieuwsbrief klas 3 en 4 mavo 
maart 2020 
 
Aan: Ouders en leerlingen van mavo 3 en 4 
Datum verzending: donderdag 5 maart 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
• Bericht van de teamleider 

• Klas 3 mavo Stage 16 t/m 20 maart 

• 3 mavo Sollicitatieproject met Rotary 

• Faalangstreductie voor examenleerlingen 

• Cito toetsen en lessen 

• Klas 4 mavo Proefstuderen 

• Klas 4 mavo Inschrijven MBO- opleiding 

• Belangrijke data en actiepunten voor maart en april 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Na een heerlijke, welverdiende vakantie met veel regen en grijze luchten gaan we nu, eindelijk, echt 

richting de lente. Het is goed te merken dat de dagen weer langer worden; fijn om straks niet in het 

donker weg te gaan en ook weer naar huis te gaan als de zon nog niet onder is.  

Deze week starten we weer met een 40’ rooster om de leerlingen de tijd te geven zich voor te 

bereiden op de toets- of de laatste schoolexamenweek. De weging van de toetsen is inmiddels 

zwaarder en dat maakt dat de komende toetsweek voor een aantal leerlingen belangrijk is om ‘bij te 

blijven’ of om wat cijfers weer op te halen. 3 mavo heeft maar een aantal dagen toetsweek, de rest 

van de tijd gaan zij stagelopen. 

Annemarie Davelaar  

Teamleider 2de en 3de klassen en mavo 4 

dav@vhl.nl 

Klas 3 mavo Stage 16 t/m 20 maart 

De stageweek voor 3 mavo is gepland in week 12, 16 t/m 20 maart. Zoals besproken tijdens de 

decanenavond zijn de leerlingen zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage. Als dit 

problemen oplevert kunt u contact opnemen met de decaan via ven@vhl.nl . Als een leerling tijdens 

de stageweek een dag vrij heeft van de stage wordt hij/zij op school verwacht van het 2 t/m het 6 uur 

in lokaal 210 bij mevrouw Aalten of mevrouw Troostheide. Er kan gewerkt worden aan PO’s, 

inhaalwerk etc. Deze leerlingen moeten dit doorgeven aan mevrouw van Venrooij. Zij zal met de 

leerling bespreken wat het programma voor de vrije dag zal zijn. 

Leerlingen die geen stageplek hebben gevonden moeten dit tijdens de meivakantie inhalen. Mist dit 

onderdeel aan het eind van het jaar kunnen zij niet naar 4 mavo. 

 

 

 

 

 

 

 



3 mavo Sollicitatieproject met Rotary 

Voor het 6e achtereenvolgende jaar mogen de leerlingen zich gaan opmaken voor ‘echte’ 

sollicitatiegesprekken. Een mooi moment waarbij de toekomstige praktijk een stukje dichterbij wordt 

gebracht.  

 

Op woensdagochtend 11 maart het eerste lesuur worden alle leerlingen van 3 mavo verwacht. De 

Rotaryleden zullen in die les de vijf vacatures aanbieden. 

En hierbij aangeven wat er van de leerlingen verwacht gaat worden; 

jezelf presenteren, een goede voorbereiding en het inleven in het bedrijf zelf en uiteraard jouw 

gekozen functie zullen dan aan de orde komen. 

Daarna gaan de leerlingen aan de slag met het schrijven van hun ‘unieke’ sollicitatiebrief. 

 

Deze brief dient voor vrijdag 10 april te worden ingeleverd, zodat de leden van de Rotary zich ook 

goed kunnen voorbereiden op de komende gesprekken. Die op woensdag 22 april gedurende de 

eerste 2 lesuren zullen plaatsvinden.  

Zowel de presentatie alsmede de brief zullen worden beoordeeld met een cijfer. 

Wij hopen wederom op een succesmomentje. Een unieke leerervaring.  

Tip: een uitermate geschikt moment om je goed te kleden en daarmee een stevige eerste indruk 

achter te laten bij wellicht toekomstige werkgevers! 

 

Evert Karsten, meneer van der Plas en meneer van Gurp  

 

Faalangstreductie voor examenleerlingen 

Voor onze eindexamenleerlingen breekt er een spannende tijd aan. Zij ronden als het goed is 

binnenkort hun loopbaan op het Visser af en gaan de wereld in met een diploma. Sommige 

leerlingen krijgen veel stress door het op handen zijnde examen, en de toetsweek in maart. En bij 

een aantal van hen kan de stress leiden tot verminderde concentratie, faalangst en/of uitstelgedrag. 

Voor deze leerlingen biedt het Visser ’t Hooft een korte training aan die erop gericht is de stress bij 

deze jongeren te verminderen. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van een uur, vindt plaats op 

school en is gratis. 

Leerlingen die mee willen doen, kunnen zich per mail opgeven bij Hannah Groos: gx@vhl.nl. 

 

Cito toetsen en lessen 

De onderbouwklassen zullen zich in april op de CITO-toetsen richten. Elk jaar in oktober worden bij 

de brugklassers CITO-toetsen afgenomen op het gebied van Nederlands, Engels en rekenen. Dat is de 

zogenaamde 0-meting. In april/mei volgt de tweede meting. Ook in het tweede en derde leerjaar 

worden deze toetsen in april/mei afgenomen. De toeten worden niet afzonderlijk bekeken, het gaat 

hier om een leerlingvolgsysteem. We gebruiken deze toetsen, samen met de andere resultaten van 

uw kind om het niveau van de leerlingen bepalen en naar het juist diploma te leiden. Ook krijgen we 

wat betreft de kernvaardigheden een beeld van onze onderbouwleerlingen. Samen met het laatste 

rapport krijgt uw zoon/dochter het rapport van het CITO mee naar huis. De toetsresultaten worden 

in Magister opgenomen om uw kind te volgen vanaf de basisschool tot en met de derde klas op het 

voortgezet onderwijs. Het is voor deze dagen belangrijk dat leerlingen de toetsen serieus maken en 

dat ze iets meenemen wat ze kunnen doen wanneer ze eerder klaar zijn met een toets. Een leesboek 

of huiswerk voor een vak waar ze alvast aan kunnen werken, bijvoorbeeld.  

De toetsen worden ’s ochtends afgenomen en verschijnen ook in het rooster op zermelo. De overige 

lessen zullen die dagen gewoon doorgaan.  



Klas 4 mavo Proefstuderen 

Veel opleidingen bieden de mogelijkheid tot proefstuderen. Leerlingen kunnen dan proeflessen 

volgen of een dag mee lopen. Leuk en leerzaam! Alle leerlingen hebben in n@tschool een mail van 

de decaan ontvangen over de mogelijkheden. Voor proefstuderen kunt uw kind zich opgeven via de 

decaan.  

 

 

Klas 4 mavo Inschrijven MBO- opleiding 

De leerlingen moeten zich voor 1 april 2020 inschrijven voor een MBO-opleiding. Dit heeft te maken 

met het goed laten verlopen van de intake-procedures. De inschrijving van de opleidingen zijn 

geopend. Leerlingen die overwegen een opleiding te volgens bij LIS, MLO, CIOS of een creatieve 

opleiding kunnen zich het beste zo snel mogelijk inschrijven vanwege de grote belangstelling voor 

deze opleidingen. Leerlingen die een creatieve opleiding willen volgen, kunnen op de site van het 

betreffend MBO zien of er een toelatingsopdracht moet worden gemaakt. Voor leerlingen die een 

VEVA-opleiding willen volgen,  geldt dat eerst, met de ouders, een informatie-avond van de VEVA-

opleiding moet worden bezocht. Alleen dan is inschrijven mogelijk. 

 

 

 

Belangrijke data 

Datum Onderwerp Actie nodig 

5 t/m 11 maart 40’ rooster – voorbereiding toetsweek  

11 maart Oudercursus ‘voorbereidingen 
examens’ 4 mavo 

Opgeven via dav@vhl.nl  

16 t/m 20 maart Stageweek 3 mavo  

12 t/m 20 maart SE week 4 mavo  

12 t/m 18 maart Toetsweek Plannen en overhoren 

24 maart Examenklas gaat op de foto  

27 maart Uitreiking cijfers 4 mavo  

1 april 4 mavo herkansingsverzoek inleveren  

6 april Herkansingen examenklassen  

7 & 8 april Oudermiddagen met vakdocenten OB 
Oudermiddagen met mentor voor BB 

 

10 april Goede vrijdag - vrij  

13 april 1e paasdag - vrij  

14 t/m 17 april Cito volgtoetsen klas 1 t/m 3  

20 april Examendossier compleet   

22 april Sollicitatiegesprekken voor 3 mavo met 
de Rotary 

Netjes aankleden, goed 
voorbereiden én brief inleveren 
vóór 10 april 

25 april t/m 5 mei Meivakantie  

29 april t/m 2 mei Examentrainingen klas 4 mavo o.l.v. 
Lector 

 

   

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

 

 

mailto:dav@vhl.nl

