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Aan: Leerlingen en ouders van de leerjaren 3 en 4 mavo 

Datum verzending: dinsdag 17 maart 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 
• Bericht van de teamleider 

• Lessen in magister 

• Achterstallig PTA werk 3 mavo 

• Ontspanningsoefeningen 

• Cito toetsen 

• Examenbundels 

Beste leerlingen (en ouders), 

Met de grote gebeurtenis van het, per direct, sluiten van de scholen kan ik mij heel goed voorstellen 

dat er onrust is ontstaan. Er zijn, zoals ik merk in mijn directe omgeving heel wat manieren om om te 

gaan een crisis als waar we nu in beland zijn. Waar je het als leerling misschien in eerste instantie als 

een ‘zegen’ beleefde dat de school werd gesloten, blijkt het na een paar dagen (laat staan na een 

paar weken) dat de sociale component toch wel erg belangrijk is. Lekker met je vrienden praten, een 

beetje grapjes maken, over de nieuwste series praten, nog even blokken voordat je een toets hebt 

(omdat je misschien te laat begonnen bent), kaarten in de kantine en zelfs contact met docenten en 

iets leren zijn allemaal activiteiten die toch wel erg fijn en belangrijk zijn voor je gevoel van geluk. 

Om weer een ritme en structuur in je leven te krijgen én een beetje afleiding van alle narigheid op tv 

en in het nieuws is het prettig om wat te kunnen doen. Inmiddels is er via de algemene 

informatiebrief duidelijk geworden dat de lessen ‘op afstand’ plaatsvinden. Dat vraagt nogal wat van 

leerlingen, docenten én ouders. We zoeken met z’n allen naar een nieuwe routine en balans. Wie 

doet wat, wanneer en waarom? Hoeveel informatie kunnen leerlingen, docenten en ouders per dag 

verstouwen? Houdt iedereen zich aan de afspraken (op afstand)?  

In deze brief probeer ik nog wat specifieke info met jullie te delen. Ook kunt u in de bijlage de 

presentatie vinden die gegeven is voor de ouders van 4 mavo in het kader van voorbereiding op de 

Examens. Ook vindt u daar het reflectieformulier wat leerlingen kunnen gebruiken bij het analyseren 

van hun gemaakte proefexamens of toetsen. 

Annemarie Davelaar (dav@vhl.nl)  

Teamleiders klassen 2, 3 en mavo 4 

Lessen in magister 

Ook al zijn de scholen gesloten, er is harder gewerkt dan ooit tevoren. Er is al heel wat werk verzet 

door de docenten zodat de leerlingen vanaf vandaag, 17 maart, weer iets anders kunnen doen dan 

zich zorgen maken (of netflixen). Er zijn berichten dat leerlingen audiobestanden en filmpjes 

inleveren bij docenten en dat ook de eerste opdrachten al nagekeken kunnen worden. We 

verwachten dat docenten de lessen in magister zetten (met links, opdrachten en verwijzingen) én 

ook dat leerlingen daarmee aan de slag gaan. Deze week willen we de leerlingen en docenten nog de 

tijd geven hier hun draai in te vinden. Vanaf volgende week is het streven dat alle lessen in magister 

staan en dat de leerlingen die ook zullen volgen.  
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Achterstallig PTA werk 

Deze weken zijn voor de leerlingen van 3 mavo uitermate geschikt om achterstallig PTA werk te 

maken en in te leveren. Zaken als ‘stage’ en het afronden van kckv zullen we het later over hebben, 

wanneer de school weer ‘gewone’ doorgang kan vinden. 

Ontspanningsoefeningen  

Mevrouw van Eechoud heeft wat ontspanningsoefeningen naar haar mentorklas gestuurd die ik ook 

de rest van de leerlingen niet wil onthouden. 

Mandala’s kleuren 

http://www.mandalakleurplaten.nl/  (mandala’s om eerst zelf te printen en in te kleuren) 

Korte begeleide meditaties voor jongeren 

https://www.youtube.com/watch?v=xTQuxjYcGQU (geleide meditatie om lekker te slapen) 

https://www.youtube.com/watch?v=JbooDmo2_dM (ontspanningsoefeningen voor tieners) 

https://www.youtube.com/watch?v=LapzI3cg9rY (5 minute meditation) 

https://www.youtube.com/watch?v=TRgVIslcSeo  ( a safe place) 

https://www.youtube.com/watch?v=g5sXaLzAhGQ (stress and anxiety) 

Cito toetsen 

De citotoetsen die in april gepland stonden, gaan niet door. Móchten we weer naar school mogen op 

dat moment, dan krijgen de lessen voorrang. 

Examenbundels 

Ter voorbereiding van de eindexamens hebben wij op school examenbundels aangeschaft. Leerlingen 

uit 4 mavo kunnen deze bundels in bruikleen nemen van school. Ik zal morgen doorgeven waar en 

wanneer ze dit kunnen doen. Dit geef ik door via de mail van de leerlingen en via de groepsapp. 

Michiel Hendriks 
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