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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De herfstvakantie zit erop en we zijn weer van start. Voor veel van jullie zal het een wat vreemde 

maar hopelijk toch fijne herfstvakantie zijn geweest: Minder reizen en uitstapjes, maar wél een 

moment van rust. We starten school met frisse moed weer op: voor de herfstvakantie paste we ons 

aan het “nieuwe normale lesgeven” met volle klassen en tóch ook veel aanpassingen, nu merken we 

dat we in een periode zijn beland waarin de basisprotocollen rondom COVID hun plekje lijken te 

vinden en we langzaamaan kunnen schaven aan een steeds betere en duurzamere toepassing ervan.  

Die aanpassingen maken we niet alleen als personeel: Een evenzo grote, zo niet grotere inspanning 

vraagt het van onze leerlingen. Een heel groot compliment is dan ook op z’n plek! Wij hebben gezien 

hoe veel leerlingen, te midden van alle onzekerheid en onrust, hun werk blijven doen, tijdens online 

lessen hun verantwoordelijk nemen om de les (soms zelf zonder aanwezige surveillant) op een 

rustige plek te volgen, hun huiswerk te blijven maken, zich proactief opstellen om indien nodig 

gemiste lesstof in te halen, kortom: Een ongekend eigenaarschap aan de dag leggen. Onze 

complimenten hiervoor! Dit eigenaarschap uit zich ook in de opvolging die de leerlingen in de 

afgelopen lesweek gaven aan de mondkapjesplicht; deze wordt bijna zonder uitzondering nageleefd.  

Over drie weken start de schoolexamen- en de toetsweek; voor onze leerlingen een spannend 

moment. Het is van belang dat wij als docenten én ouders om onze leerlingen heen gaan staan en 

hen richting deze week begeleiden om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Een aantal leerlingen is 

al begonnen met het maken van een planning en docenten krijgen al vaak de vraag wat er voor de 

toetsweek preciés op het programma zal staan. Voor de schoolexamenweek staat alles natuurlijk in 

het PTA, wat te vinden is op de website. Vraag uw kind komende tijd wat er op het programma staat 

voor aankomende schoolexamen- en toetsweek en hoe uw kind de voorbereiding hiervan heeft 

gepland. In de mentorlessen zal hier de komende tijd ook aandacht voor zijn.  

Het enige dat zeker is, is dat de toekomst voorlopig onzeker blijft. Nieuwe maatregelen van het 

kabinet zullen vragen om nieuwe aanpassingen, en ook die zullen we weer het hoofd bieden. Daarbij 

werken we mét de leerlingen samen: Een mooi voorbeeld daarvan zijn de nieuwe afspraken over het 

gebruik van de tablets voor het live-streamen van lessen: hierin krijgen de 

klassenvertegenwoordigers een speciale rol toebedeeld. Wij merken dat onze leerlingen hierin veel 

beter het eigenaarschap kunnen dragen dan de docent. De docenten hebben op dit moment al hun 

energie nodig voor het ontwikkelen van hun eigen digitale vaardigheden, het vormgeven en 

monitoren van het onderwijs voor hun vak en het continu aanpassen van hun werkzaamheden. Al 

dat werk gebeurt in een omgeving waarbij men ook zorgen heeft over de eigen en andermans 

gezondheid en omdat een kleine technische bijkomstigheid in hun les dan best veel kan kosten 

hebben we na overleg met de leerlingenraad hier samen met de klassenvertegenwoordigers een plan 

voor gemaakt, dat de mentoren komende week met alle onderbouwklassen zullen delen.  

Aanpassingen kosten tijd en energie. Gun jezelf die tijd en ontspan, zodat je de energie ook weer vrij 

kunt maken. Het wordt geen perfect schooljaar, maar zolang we het samen doen, wel een om met 

trots op terug te kijken. 

Annemarie Davelaar 

mailto:dav@vhl.nl
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• Les voor de thuiszitters 

• Docentennieuws 

• Klas 2 mavo Qompas 

• Belangrijke data in de komende twee maanden 

 

Extra surveillanten voor de online lessen 

Er worden vanaf deze week extra, externe, surveillanten ingezet om de lessen die de docenten die 

niet fysiek aanwezig kunnen/mogen zijn op te vangen. Deze surveillanten zullen de docent die de les 

geeft via Microsoft Teams in een lokaal op het bord streamen. Op deze manier zullen we minder 

gebruik hoeven maken van de gymzaal, 001, waar nu vaak meerdere klassen bij elkaar zitten. We zijn 

erg blij met deze externe surveillanten omdat de pot met invaluren van onze eigen docenten anders 

ruim voor het einde van het jaar op is. We zullen ook de inzet van deze surveillanten natuurlijk weer 

met de leerlingen evalueren. 

Gemiste toetsen 
Wij ontvangen terecht veel vragen van leerlingen over gemiste toetsen. Een aantal docenten maakt 

hierover inhaalafspraken met leerlingen. Dat mag, maar de algemene lijn die wij hanteren is dat 

toetsen niet worden ingehaald: Het legt naast werkdruk bij de leerling die soms door langdurige 

afwezigheid heel veel moet inhalen, eenvoudigweg een té grote logistieke druk bij het 

ondersteunend personeel, de leerlingen en de docenten. Daarom hanteren we de volgende afspraak: 

Als een leerling écht té veel toetsen van een vak heeft gemist om (naar oordeel van de docent) voor 

dat vak een enigszins respresentatief rapportcijfer te kunnen geven, haalt de leerling in overleg de 

docent aan het einde van de periode (na de toetsweek) twee toetsen (in totaal, dus niet per vak) in. 

Dit is uiteraard in overleg met de leerling. Mochten meer dan twee vakken hierop aanspraak willen 

maken, overlegt de mentor met de leerling en de vakdocenten.  

Gymles op het multicourt 
Omdat gymzaal 001 als opvanglokaal wordt ingezet, zal er na de herfstvakantie steeds een klas 

buiten op het multicourt les hebben. Dit zal eens in de 3 weken zijn volgens een roulatieschema.  

De LO docent zal via magister “huiswerk” dit tijdig communiceren naar de klas, zodat hier met 

kleding rekening mee gehouden kan worden. 

Sportdag klas 2 
De sportdagen die gepland was op dinsdag 10 november gaat helaas niet door. 

Profielkeuze klas 3 h/v 
De afgelopen weken heeft uw zoon of dochter in de mentorles kennis gemaakt met Qompas. Dat is 

onze digitale methode die helpt bij de profielkeuze.  
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De vier profielen waaruit uw kind kan kiezen zijn ‘Cultuur en Maatschappij’, ‘Economie en 

Maatschappij’,  ‘Natuur en Gezondheid’ en ‘Natuur en Techniek’. De leerling maakt half april een 

definitieve keuze. We hebben dus nog even de tijd.  

Maar, en dat zal u misschien verbazen, of misschien heeft u het er al over gehad, hij of zij heeft al een 

eerste, voorlopige keuze gemaakt. Zonder overigens ergens aan vast te zitten, maar om het 

keuzeproces op gang te brengen, en om na te denken over  vragen als: ‘Waar ben ik goed in?’, ‘Wat 

wil ik nu eigenlijk?’, ‘Waar kan ik die opleiding doen?’, “Wie kan me helpen bij m’n keuze?’, … Het is 

leuk en zeker ook zinnig om het daar thuis regelmatig met elkaar over te hebben.   

Om u zelf zo nodig wat meer informatie te geven, organiseren we 8 december een 

voorlichtingsavond over de profielkeuze, waarschijnlijk op afstand.    

 

Les voor de thuiszitters 
Wij vinden het als school belangrijk dat ook leerlingen die thuis zitten onderwijs kunnen blijven 

volgen. Wij werken hieraan door in de les tablets beschikbaar te maken waarmee de les naar 

leerlingen thuis kan worden gestreamd. Steeds meer docenten zijn in staat hier gebruik van te 

maken, maar we zijn er nog niet. Ons doel is dat over twee weken het overgrote deel van de lessen in 

de onderbouw online te volgen is. 

Helaas weten nog niet alle leerlingen die online les altijd te vinden. Vandaar dat we bij deze graag 

even een korte toelichting geven zodat u uw kind wellicht een handje kan helpen. Wanneer uw kind 

ziek is, maar nog wel thuis de les kan volgen, kan hij of zij naar Magister gaan en vervolgens is daar bij 

de huiswerkopgaven van de betreffende les een link te vinden. Door op deze link te klikken verschaft 

de leerling zich toegang tot de online les. 

Ook de docenten kunnen helaas nog niet altijd allemaal even goed uit de voeten met de techniek. 

Hopelijk begrijpt u het dat het hebben van voorzieningen één is, maar het inslijten van nieuwe 

manieren van werken (en dat zijn er nogal wat) best veel tijd kost. Gelukkig zien we snel verbetering 

in het aantal lessen wat in magister wordt aangeboden via Microsoft Teams. We zijn hier ook 

regelmatig over in gesprek met de leerlingen én docenten. 

 

Klas 2 mavo Qompas 
LOB (loopbaanontwikkeling en begeleiding) is een belangrijk vak voor leerlingen op onze school. In 

de mentorles wordt hieraan aandacht besteed. Klas 2 en 3 hebben voor de herfstvakantie een korte 

voorlichting gehad over het programma Qompas. Dit digitale programma is ter ondersteuning van de 

LOB-activiteiten. Klas 3 en klas 4 hebben vorig jaar al met dit programma gewerkt.  

Na de herfstvakantie gaan de leerlingen in de mentorles met Qompas werken. Deels is dit huiswerk. 

Soms wordt u gevraagd om een oefening met u kind te doen of voor uw kind een onderdeel in 

Qompas in te vullen. De planning is dat dit digitale programma rond de kersvakantie is afgerond en 

de resultaten kunnen worden gebruikt bij de vakkeuze en opleidingskeuze van uw zoon of dochter. 
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Docentennieuws 
Mevr. Munteanu verzorgt voor een periode de lessen scheikunde voor 3aa, 3ma en 4ma online 

vanuit Roemenië. Ze is daar om te mantelzorgen. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd daar elke 

weet dezelfde surveillanten op te zetten zodat de online lessen zoveel mogelijk in rust kunnen 

verlopen. 

Dhr. Van Gelder is terug van zijn vaderschapsverlof en zal samen met dhr. Van Gurp het mentoraat 

van 3hb op zich nemen. Ook de geschiedenislessen van 1ahta, 2ata, 2hta, 2gta en 3hb zullen door 

dhr. Van Gelder gegeven worden. Dhr. Aaij blijft voorlopig nog wel de lessen van mevr. Breukel 

geven. 

 

Belangrijke data in de komende twee maanden 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Di 10 november Sportdag tweede klassen   

Wo 25 november  Ontwikkeldag docenten – 
leerlingen lesvrij 

 

Do 26 nov t/m wo 
2 december 

Alle klassen hebben toetsweek. 
Rooster volgt via Zermelo. 

 

Do 17 december Alle klassen: Rapportuitreiking  

Vr 18 december Kerstviering met mentorklas vanaf 
11:45 

 

Za 19 dec 2020 
t/m zo 3 jan 2021 

Kerstvakantie  

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

 

 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/

