
 
 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen in 4,5,6 vwo,  
  
Inmiddels zitten we in de vierde week na de sluiting van de scholen en blijft het een 
verwarrende tijd. De dagelijkse structuur is weggevallen en om ons heen gebeurt ontzettend 
veel. We kunnen ons voorstellen dat het als ouders ook niet meevalt alles in goede banen te 
leiden. Wij hebben ons als school de afgelopen tijd ingezet om de ontwikkelingen om te 
zetten in praktische handvatten voor de leerlingen. Via de mentoren blijven we als school in 
contact met leerlingen en via deze nieuwsbrief vragen we ook uw mening als ouder. 
Uiteraard met als doel om zoveel mogelijk samen op te trekken. 
 
Verder in deze nieuwsbrief wat praktische tips geven voor de begeleiding van uw puber.  
Ik wens u, uw gezin en uw naasten ondanks alle beperkingen vanwege het Corona virus fijne 
Paasdagen en vooral veel gezondheid toe.  
 
Zoals eerder vermeld vragen we u via onderstaande link naar uw mening over de huidige 
gang van zaken over het onderwijs op afstand op het VHL. 
 
De link naar de enquête voor ouders om in te vullen: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-
tis_hcBl_QU4mtnotHlWk5cfCkPy1URDNGR1ZEWFNGTllMODg0STBEV1I4NTZWMy4u 
 

Peter Wietsma 
Teamleider 4,5,6 vwo 
 
 
Week 14-17 april voor examenleerlingen 6 vwo 
Dinsdag komen de leerlingen van 6 vwo volgens de richtlijnen van het RIVM op school om 
hun laatste SE-toetsen te maken. Vorige week bent u over alle facetten geïnformeerd. 
Hieronder de laatste afspraken m.b.t. de entree van het schoolgebouw:  

- Enige ingang via hoofdingang Kagerstraat, alle andere toegangswegen zijn dicht. 
- Fietsen parkeren op het pad voor en naast de school. 
- Alle in- en uitloop via de hoofdingang en de centrale trap, alle andere trappen zijn 

afgesloten. 
 
Laten we hopen op een succesvolle afsluiting voor veel leerlingen zodat we ondanks de 
huidige situatie veel diploma’s mogen uitreiken. 
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Belangrijk nieuws voor examenleerlingen: slaag- / zakregeling  6 vwo 
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). 

. De centrale dag van de eindexamenuitslag is landelijk bepaald op 4 juni. 

Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) 

· 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 RV-toets, 
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 
bijvoorbeeld 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 

 
 
 
 
 
 



Onderwijs in de komende periode voor 4,5 vwo 
Vorige week schreven we al dat de zogenaamde ‘formatieve1’ aanpak een belangrijk 
onderdeel is om het niveau en de vorderingen van leerlingen de komende periode in kaart te 
brengen. Dit doen we aan de hand de hand van toetsen, praktische opdrachten en ander 
soort opdrachten gericht op specifieke leerdoelen die nodig zijn voor toekomstig 
schoolsucces. Er zullen geen cijfers gegeven worden maar de resultaten zullen als 
‘handelingsdeel’ worden weergegeven in Magister. Dat wil zeggen dat er een 
o/v/g (onvoldoende/ voldoende/goed) komt te staan in Magister. 
Docenten zullen de komende weken per vak leerdoelen formuleren om zodoende het niveau 
van leerlingen in te kaart brengen. Door docenten worden tussentijdse meetmomenten 
georganiseerd waardoor leerlingen weten of ze de doelen behaald hebben, of ze op de 
goede weg zijn of dat ze bijvoorbeeld nog extra instructie en oefening nodig hebben om de 
doelen alsnog te behalen. Deze tussentijdse meetmomenten zijn vanzelfsprekend op 
afstand en ze vragen dus best wat discipline en eigenaarschap van de leerlingen. 
 
SE-week 5 vwo 
We werken momenteel aan een stuk duidelijkheid over de tot dusverre afgenomen SE-
toetsen in 5 vwo. 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 5 vwo zullen moeten 
aanpassen en herschrijven naar een nieuwe versie. Met de verschillende vaksecties zijn en 
gaan we in gesprek over de noodzakelijke wijzigingen per vak. We willen voordat de 
meivakantie start hierover aan leerlingen en ouders meer duidelijkheid geven. 
 
  
Werken aan school als de school dicht is  
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 zijn 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.   
  
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.. Dus wekker zetten, 
aankleden, ontbijten en dan aan de slag. 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 netflix 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.  
  
Soort lessen  
Magister is voor alle klassen ruim gevuld. 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.  Schenk aandacht aan de 
angsten en onzekerheden die deze situatie met zich meebrengt en maak ook uw eigen 
onzekerheden bespreekbaar.  
  
 Wat gebeurt er allemaal online?  
 
 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 vorig weekend een lovend artikel in 
het Friesch Dagblad over de manier waarop de sectie godsdienst van het VHL dit heeft 
opgepakt. 
 
 



 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. 
 
 
 

#VHLstayathomechallenge  
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 ruim 250 leerlingen gevolgd en er staan al bijna 
100 erg leuke filmpjes op.  
  
 
Nieuws van de decaan voor examenleerlingen 6 vwo 

Wat een rare tijd! Zo hadden jullie, maar ook wij, dit jaar niet voorgesteld. We kunnen ons 

voorstellen dat de gang van zaken vragen maar ook praktische problemen oplevert. Zo kan 

het zijn dat je een tussenjaar wilde nemen, maar misschien nu toch nog een opleiding zoekt. 

Misschien heb je toch nog twijfels of je gekozen studie wel bij je past. Of heb je het kiezen 

van een opleiding tot het laatste moment uitgesteld, maar kan je nu niet naar open dagen of 

proefstudeerdagen. Daarom hebben wij een aantal dingen voor jullie op een rijtje gezet: 



 

- Een aantal universiteiten biedt online proefstuderen aan. Dit kan bijvoorbeeld bij de 

Universiteit Leiden, Wageningen University & Research en de TU Delft. 

- Zoals jullie waarschijnlijk weten is de deadline voor inschrijven aan de universiteit en 

HBO verschoven van 1 mei naar 1 juni 

- Voor de decentrale selecties van de numerus fixus studies geldt het volgende: de 

rangnummers worden voor de meeste opleidingen op 15 april bekend gemaakt. 

Echter mág deze selectie verplaatst worden naar 15 juni. Kijk zo nodig op de site van 

de opleiding waarbij je je hebt ingeschreven en houd je mail in de gaten voor extra 

informatie. 

- Bij verschillende universiteiten kan je ook chatten met een bachelorstudent. Kijk 

hiervoor op de site van de universiteit van jouw keuze. 

- Ook een mooie manier om kennis te maken met studenten: ga op instagram naar 

@studiekeuze_stress. Hier staan verschillende studenten van verschillende 

opleidingen. Je kunt met hen contact zoeken om meer te weten te komen over de 

verschillende studies en steden waar deze studie gegeven wordt. 

 

Mocht je nog verdere vragen hebben of ergens mee zitten, neem dan vooral contact met 

ons op! Mevrouw Breukel – decaan VWO (bri@vhl.nl)  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Peter Wietsma       
teamleider 4,5,6 VWO 
wma@vhl.nl 
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