
Nieuwsbrief klas 2 
maart 2020 
 
Aan: Ouders en leerlingen van klas 2 
Datum verzending: donderdag 5 maart 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
• Bericht van de teamleider 

• Gymnasiumdag klas 1 t/m 3 

• Cito toetsen en lessen 

• Docentennieuws  

• 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 

Gymnasiumdag Onderbouw 5 februari 2020 

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 

 

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.  

 

Docentennieuws 

Vanaf de eerste week van maart zal 2gta aardrijkskunde krijgen van dhr. Van Beek. 

 

Belangrijke data 

Datum Onderwerp Actie nodig 

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

12 t/m 18 maart Toetsweek Plannen en overhoren 

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  

25 april t/m 5 mei Meivakantie  

   

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

 


