
 
 

 

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

 

Wat is het voor de kinderen een verwarrende tijd. De vaste structuur is weggevallen, 

er is veel onzekerheid en er gebeurt zo ontzettend veel om ons heen. Ik kan mij 

voorstellen dat het voor jullie als ouders ook niet meevalt. De kinderen moeten zelf 

aan het werk en dat valt soms niet mee (weten wij uit ervaring 😉) Wij hebben ons 

als school de afgelopen tijd ingezet om de ontwikkelingen om te zetten in praktische 

handvatten voor de leerlingen en collega’s. In deze nieuwsbrief wil ik jullie als ouders 

wat praktische tips geven voor de begeleiding van uw lieve puber verder wil ik met 

jullie delen waar wij als school als energie van krijgen en ten slotte vindt u een paar 

mededelingen over onder andere de aankondiging van minsister Slob over de 

herziene slaag- zak regeling voor de examenkandidaten. 

Ik ga deze paasdagen gebruiken om bij te komen. Deze periode heb ik, in mijn rol 

van schoolleider, docent, moeder en dochter, als ontzettend hectisch en inspannend 

ervaren. Ik hoop dat u de komende dagen op een ontspannen manier kunt invullen 

en ik wens u gezonde en gezellige paasdagen!  

 

Alexandra Vleeming 

Teamleider havo 4/5 

 

Werken aan school als de school dicht is 

 

We zullen de komende tijd verschillende vormen van gedrag waarnemen bij onze 

lieve pubers. Mijn eigen puber van 16 riep “hoera vakantie!” toen de scholen dicht 

moesten en tegelijkertijd riep zijn zus die in het examenjaar zit “ojee, hoe moet dat nu 

met mijn toetsen en het examen?” mijn jongste (brugklasser) was het overzicht 

compleet kwijt en bleek eigenlijk niet echt over de juiste computervaardigheden te 

beschikken om het afstandsonderwijs gelijk onder de knie te krijgen. 

 

Vanuit de puber-psychologie is het goed om te beseffen dat kinderen op hun eigen 

manier deze gebeurtenis verwerken. Een ding is zeker; hun structuur is volledig 

weggevallen en zo ook hun sociale contacten. Laten dit nu toevallig de twee 

belangrijkste componenten zijn waar pubers heel erg veel behoefte aan hebben.  

 

Misschien dat deze situatie ook wel weer kansen biedt want als we kijken naar de 

zelfredzaamheid, het eigenaarschap en het bioritme van pubers dan is dit voor 



sommige kinderen misschien wel een mooie kans om de controle te pakken over hun 

schoolwerk. Tegelijkertijd beseffen we ons heel goed dat leerlingen die 

normaalgesproken moeite hebben om de motivatie en de discipline op te brengen 

voor schoolwerk nu wel erg op de proef worden gesteld.  

 

Hieronder hebben we wat tips gebaseerd op de theorie van het puberbrein (Eveline 

Crone, Aletta Smits) en op het de theorieën van Luc Stevens over de basisbehoeften 

voor een goed leerklimaat. 

 

Thuisonderwijs 

Nu de scholen zijn gesloten wordt school meegenomen naar huis en bevindt  het 

leslokaal zich opeens in de woonkamer. Wat betekent dit voor de rol van de ouders?  

Zijn die nu opeens ook studiebegeleider en docent geworden of wordt er meer een 

coachende rol van hen verwacht? De ontwikkeling en monitoring van de 

lesprogramma’s blijven de verantwoordelijkheid van de school en de docent.  Van 

ouders wordt er verwacht dat de ‘werkplek’ en structuur gefaciliteerd wordt en dat zij 

ervoor zorgen dat de kinderen, voor zover mogelijk, hun taken afmaken en geen 

achterstand oplopen. Dat kan soms best een uitdaging zijn, want grote kans dat u 

zelf ook gewoon moet werken of er jongere broertjes of zusjes zijn. Hoe kun je dat nu 

aanpakken? 

 

Leer- en werkplek 

Zorg ervoor dat je kind een rustige werkplek heeft waar het zonder al teveel afleiding 

kan werken. Alle voorzieningen in de buurt (laptop, stroom, koptelefoon etc.). 

Organiseer voor zover mogelijk een vaste werkplek aan een bureau of de 

keukentafel. Leerlingen die zich snel laten afleiden is het beter als er iemand in de 

buurt is die toezicht kan houden zodat er aan het schoolwerk gewerkt wordt en niet 

met een game, chat of op een andere manier met social media in de weer is.  Als je 

aan de keukentafel gaat zitten, zorg er dan wel voor dat hij leeg is en je kind geen 

afleiding heeft van rommeltjes die daar liggen en de ruimte heeft om te werken. 

Natuurlijk kun je zelf bijvoorbeeld tegenover je kind plaatsnemen, zodat je kind ziet 

dat jij ook gewoon moet werken. 

 

Dagplanning en structuur 

In principe staat alles wat de leerlingen moeten doen in magister. De dag begint 

echter vroeger dan de eerste les. Het is goed om ritme en structuur te geven aan je 

kind. Samen een planning maken voor de week of per dag helpt bij het afronden van 

taken én het houdt je mentaal gezonder. Houd ook zoveel mogelijk de routine aan. 

Natuurlijk een pyjamadagje of uitslapen tussendoor kan, het is tenslotte een unieke 

situatie waar we nu inzitten. Probeer verder gewoon de standaard routine aan te 

houden. Dus wekker zetten, aankleden, ontbijten en dan aan de slag. Zorg ervoor 

dat alles klaar ligt zodat er ononderbroken gewerkt kan worden tot aan de ‘pauze’. 

Werk niet alleen wanneer je kind of jij daar zin in hebt, maar houd je ook aan deze 

planning!  



 

Hoe maak je een dagplanning? 

Maak iedere avond een planning voor de volgende dag; of plan een week vooruit. 

Kijk daarvoor in magister en lees de omschrijving per vak. 

Laat uw kind eerst opschrijven bij welke lessen er online aanwezigheid nodig is en 

voor welke vakken er iets moet worden ingeleverd. Plan vervolgens de pauzes in en 

daarna al het overige schoolwerk dat die dag moet gebeuren. Houd waar nodig 

rekening met broertjes/zusjes en/of ouders die ook op de laptop of andere devices 

moeten. Plan ook in wanneer een frisse neus gehaald moet/kan worden, wanneer 

netfflix of game tijd is en wanneer er nog iets anders gedaan kan worden. Het helpt 

kinderen om af te vinken als iets klaar is. Dit voelt als een succes ervaring. Sluit elke 

dag af met het bekijken van de planning van die dag én de volgende dag. Kijk of de 

planning goed uitkwam of dat ergens meer/ minder tijd zat dan gepland. Benoem wat 

goed gaat; een compliment en/of beloning is 6x effectiever dan straf of boos worden. 

 

Soort lessen 

Magister is voor alle klassen ruim gevuld. Praktische vakken zoals Technologie, 

drama of beeldende vorming is soms een ander verhaal maar in het algemeen 

kunnen we concluderen dat er voor alle lessen instructiemomenten zijn ingebouwd 

door de docenten. Een aantal docenten doet dat door middel van live lessen in 

Microsoft Teams maar dit is geen verplichting en zo willen we dat ook houden. Het is 

echter zo dat de filmpjes die vermeld staan op magister ook instructie en uitleg 

bevatten. De ervaring leert dat deze filmpjes lang niet altijd door alle leerlingen 

bekeken worden. Docenten kunnen zien hoeveel leerlingen (unieke views) filmpjes 

bekijken en dat zijn helaas niet altijd zoveel views als leerlingen in de klas. Het 

gebruiken van magister als leidraad is dus meer dan alleen maar kijken welke 

opdrachten er gemaakt moeten worden. 

Laat uw kind gebruik maken van de online contactmogelijkheden met klasgenoten 

en/of docenten. Dit is belangrijk om de sociale contacten te handhaven. Als er een 

vragen uurtje is ingepland maar uw kind zegt geen vragen te hebben, dan kan 

aanwezigheid toch nuttige informatie opleveren. 

 

  



Wat gebeurt er allemaal “achter de schermen”? 

 

#VHLStayHomeChallenge 

De sectie LO heeft een Instagram omgeving gemaakt waarop 

leerlingen kunnen laten zien hoe ze in beweging blijven. Ook 

docenten maken hier gebruik van. 

Het account wordt momenteel al door 739 leerlingen gevolgd en er 

staan al bijna 100 erg leuke filmpjes op. 

 

 

 

Kunst 

De sectie beeldende vorming heeft een oproep geplaatst om op 

Een creatieve manier uiting te geven aan deze periode. 

De leerlingen ontvangen de oproep en een filmpje waarin uitleg 

wordt gegeven. We zijn benieuwd naar de inzendingen 

 

 

 

 

Godsdienst 

De sectie godsdienst heeft ervoor gekozen om de eerste online lessen in het teken te 

stellen van wat deze corona crisis met je doet als (jong) mens. De opdrachten 

bevatten element gebaseerd op rouwverwerking en reflectie. Deze opdracht is 

opgepikt door de UVA en wordt nu ook gedeeld op een landelijk platform voor 

levensbeschouwing. Bovendien verscheen er dit weekend een lovend artikel in het 

Friesch Dagblad over de manier waarop de sectie godsdienst van het VHL de start 

van deze periode vol onzekerheden heeft ingevuld. 

 

 

Engels IB (HKA) 

Mijn IB-leerlingen zijn meteen vanaf maandagmiddag al complete Engelse examens 

aan het doorsturen (waar ze eigenlijk de hele week de tijd voor hadden), met 

prachtige resultaten. Zowel 4HIB als 5HIB-leerlingen (en 5VIB en 6VIB) halen zulke 

goede resultaten dat het hele goede hoop geeft voor de resultaten van de CE's! Wat 

betreft Engels is het geen ramp dat de CE's niet uitgesteld worden, ze zijn er klaar 

voor! 🙂 😍 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Jop Hoekstra  

Mentor 4HTG   

 



 

 

KUA (SCO) 

Wat ik heel positief vind is dat mijn kua leerlingen echt heel goed aan de slag gaan 

met hun huiswerk en dat gelijk ook inleveren, ook al is de deadline voor de opdracht 

pas over een week. Ik was echt blij verrast gisteren!  

 

Groetjes Hanna  

 

AK (SMK) 

Via What’s app werken aan examentraining aardrijkskunde 

 
 

 

Link naar enquete over onderwijs op afstand op het VHL. 

Gelukkig hebben wij al veel tips en complimenten op kunnen halen van leerlingen en 
ouders over hoe het afstandsleren tot nu toe wordt vormgegeven. Graag nodig ik u 
uit om via deze enquête uw ervaringen als ouder met ons te delen. De enquête 
bestaat uit een aantal gesloten en open vragen. Het invullen zal 5-10 minuten duren. 
Zou u de enquête uiterlijk maandag 13 april in kunnen vullen? 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-
tis_hcBl_QU4mtnotHlWk5cfCkPy1URDNGR1ZEWFNGTllMODg0STBEV1I4NTZWM
y4u 
 

Migratie Microsoft Teams 

Er staat een migratie te wachten voor Microsoft Teams. In de praktijk zou dat moeten 
betekenen dat de inlogproblemen voor iedereen verleden tijd zijn. De structuur van 
Microsoft Teams zal voor leerlingen én docenten ook duidelijker zijn, wat het 
onderwijs ten goede zal komen. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBl_QU4mtnotHlWk5cfCkPy1URDNGR1ZEWFNGTllMODg0STBEV1I4NTZWMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBl_QU4mtnotHlWk5cfCkPy1URDNGR1ZEWFNGTllMODg0STBEV1I4NTZWMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBl_QU4mtnotHlWk5cfCkPy1URDNGR1ZEWFNGTllMODg0STBEV1I4NTZWMy4u


SE week (4h) 

We werken momenteel aan een stuk duidelijkheid over de tot dusverre afgenomen 
SE-toetsen in 4havo. Leerlingen hebben in november cijfers behaald, hebben 
gedurende het schooljaar PO’s ingeleverd en bovendien voor een beperkt aantal 
vakken in maart SE-toetsen gemaakt. Het is momenteel niet de intentie om de 
gestrande toetsweek 2 van maart af te ronden. Het is ons inmiddels duidelijk, dat we 
het huidige PTA van 4 havo zullen moeten aanpassen en herschrijven naar een 
nieuwe versie. Met de verschillende vaksecties gaan we in gesprek over de 
noodzakelijke wijzigingen per vak. We willen voordat de meivakantie start hierover 
aan leerlingen en ouders meer duidelijkheid geven. 
 

Slaag- zakregeling is bekend (5h) 

Gisteren heeft het ministerie de slaag-zakregeling gepubliceerd. Hieronder een korte 
samenvatting van de belangrijkste punten. 

De slaag-zakregeling 2019-2020 is zo veel mogelijk gelijk aan de reguliere 
slaagzakregeling. De regeling wijkt op de volgende punten af: 

· Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het 
schoolexamen. 

· De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, 
vervalt. 

· Een leerling die gezakt zou zijn o.b.v. de SE-resultaten of zijn eindcijfers wil 
verbeteren, kan deelnemen aan maximaal twee resultaatsverbeteringstoetsen (RV-
toetsen). 

Weging en compensatie eindcijfers 

· Omdat er geen centraal examen worden afgenomen dit schooljaar vervalt de 5,5 
regel (het gemiddelde cijfer van de centrale examens moet normaal gesproken 
minimaal een 5,5 zijn). 

· De overige voorwaarden waaraan moet worden voldaan om te slagen voor een 
diploma (of een deelcertificaat) blijven gelden. 

· Denk daarbij bijvoorbeeld aan: 

o voor Nederlands minimaal een 5 als eindcijfer; 

o regels omtrent het minimale eindcijfer dat behaald mag worden; 

o het maximaal aantal onvoldoende eindcijfers en de compensatie daarvoor; 

o het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn met een voldoende of goed; 



o voor vmbo moet een voldoende of goed zijn behaald voor Kunstvakken inclusief 
ckv en voor vmbo-gl en –tl moet het profielwerkstuk zijn afgesloten met een 
voldoende of goed. 

Resultaatverbeteringstoetsen 

· Het cijfer voor de RV-toets wordt bepaald op één decimaal en telt voor 50% mee, 
het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50%. Beide cijfers worden 
gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer. Dit geldt niet als het gemiddelde resultaat 
lager is dan het SE-resultaat. In dat geval is het eindcijfer gelijk aan het eerder 
behaalde SE-resultaat. 

· Ook leerlingen die hun cijfers willen verbeteren mogen gebruik maken van de 
RVtoets, bijvoorbeeld omdat zij willen doorstromen naar een vervolgopleiding die 
(mede) op cijfers selecteert. 

· Een RV-toets kan worden gemaakt voor alle vakken waarin een leerling 
eindexamen doet. Ook voor vakken waarbij in de reguliere situatie alleen een SE 
wordt afgenomen, zoals maatschappijleer. 

· Leerlingen mogen voor maximaal twee vakken deelnemen aan de RV-toets. Dit is 
een verruiming ten opzichte van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede 
tijdvak één CE mogen herkansen. Hier is voor gekozen vanwege de uitzonderlijke 
situatie en het feit dat sommige leerlingen hadden gerekend op het CE om hun cijfers 
op te halen. 

De gehele brief van de minister is te vinden op 
https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-
vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-
zakregeling_2019_2020_def.pdf 

 

 

 

 

Einde nieuwsbrief.  

https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-zakregeling_2019_2020_def.pdf
https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-zakregeling_2019_2020_def.pdf
https://www.examenblad.nl/document/vl7br606ht78-servicedocument-2-vo/2020/f=/servicedocument_vo_examens_versie_2_%20(8-4)_slaag-zakregeling_2019_2020_def.pdf

