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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

 

Ik hoop dat deze nieuwsbrief jullie in goede gezondheid treft. Persoonlijk ben ik goed aan het 

herstellen van een Covid-besmetting en ondanks wat restverschijnselen ben ik erg dankbaar 

dat ik slechts met milde klachten te kampen heb gehad in de herfstvakantie. Gelukkig zien wij 

dat ruim 90% van de leerlingen op school lessen kan volgen. Wij hopen dat de dalende lijn in 

het aantal besmettingen doorzet en dat de leerlingen de kracht en het geduld kunnen (blijven) 

opbrengen om, ook buiten school, de richtlijnen te volgen en hiermee de besmettingen helpen 

te beperken. Wellicht kunnen we binnenkort een vaccin verwelkomen en kunnen we deze nare 

periode afsluiten. 

In deze brief vindt u belangrijke informatie over de mogelijkheid voor de leerlingen tot het volgen 

van een extra cursus om eventuele achterstanden weg te werken. Verder de mededeling voor 

de examenkandidaten dat er een wijziging is in de datum voor de herkansingen in januari. 

 

De toetsweek nadert met rasse schreden en wij wensen de leerlingen heel veel succes. Ook 
voor ouders zijn toetsweken een spannende tijd en wij wensen u veel inspiratie en succes bij 
het begeleiden en motiveren van uw zoon of dochter. Ze verdienen de support en hebben deze 
ook echt nodig! 
Misschien nog een kleine tip voor de toetsweek; aangezien ramen en deuren open moeten 
blijven staan voor de ventilatie, kan ik mij voorstellen dat er wat meer geluid in de toetszalen 
kan zijn. Kleed je warm aan en neem oordopjes mee om de concentratie goed vast te houden. 
 

 

 

Alexandra Vleeming 
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Datumlijst 

 

23-24 nov Toetsweek 1 4h 5h 

25 nov Studieverlof, leerlingen les- toetsvrij 

26 nov-2 dec Toetsweek 1 4h 5h 

15 dec Kladversie PWS inleveren 5h 

Kerstvakantie 

19/12- 3/1 

Mogelijkheid voor 5h om cursus te 

volgen 

6/7 januari Herkansingen SE1 en SE-nul voor 5h 

9/10 en 16/17 januari Mogelijkheid voor 4h om 

weekendcursus te volgen 

19 januari Herkansingen SE1 4h 

 

Een actuele en volledige datumlijst kunt u terugvinden op de website 

 

Werken aan achterstanden voor leerlingen van 5havo 
 
Sinds begin dit jaar zijn we (leerlingen en school) hard aan het werk om de achterstanden 
opgelopen door de Corona-lockdown weg te werken en tegelijkertijd om de leerlingen voor te 
bereiden op het examen. 
De achterstanden op het gebied van PTA (schoolexamens) zijn inmiddels door middel van extra  
toetsweek (toetsweek-nul en het daaropvolgende inhaal circus) sinds vandaag zo goed als 
afgerond. 
De achterstanden op het gebied van lesstof worden zoveel mogelijk weggewerkt in de les of 
daarbuiten (te denken valt aan extra steunlessen voor Engels, wiskunde en scheikunde die 
worden aangeboden).  
We willen als school nog een stap verder gaan hierin. Wij willen onze examenleerlingen 
aanbieden om in de kerstvakantie een examencursus (stoomcursus) te volgen voor 1 vak bij 
SSL (Stichting Studiebegeleiding Leiden, kijk voor meer informatie op www.sslleiden.nl) 
Op deze manier krijgen leerlingen een boost richting de herkansingen van januari en natuurlijk 
het laatste schoolexamen en het eindexamen. 
Om welke vakken gaat het? 
In principe wordt ieder vak aangeboden behalve kua en de schoolexamenvakken (godsdienst, 
maatschappijleer, ckv, nlt, bsm). 
Voor welke leerlingen is het? 
Dit aanbod is voor 5H leerlingen die niet op slagen staan en die met het verbeteren van 1 vak 
een grotere kans maken om te slagen. 
Deze leerlingen moeten gemotiveerd zijn en hebben dit schooljaar op het gebied van inzet en 
motivatie ook laten zien dat het daar niet aan gelegen heeft. 
Verder moeten de leerlingen natuurlijk beschikbaar zijn op ondergenoemde data en de leerling 
moet bereid zijn om in de kerstvakantie hard te werken. 
Wanneer vindt het plaats 
De cursussen zijn in de kerstvakantie op 19-21 december, 22-24 december en 28-30 
december. Het betreft soms 2-daagse en meestal 3-daagse trainingen van 8.30-18.30 uur. ( Zie 
voor meer informatie ook de website, www.sslleiden.nl )  
 
 

http://www.sslleiden.nl/
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Wat zijn de kosten 
School zal de kosten betalen uit de subsidiegelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld. 
Wat is de volgende stap? 
Wij vragen u dit thuis te bespreken. De leerling koppelt aan de mentor terug of hij/zij in 
aanmerking wil komen voor deze cursus en voor welk vak. De mentoren zullen een lijst 
bijhouden met de namen van de leerlingen die dit willen doen.  Wij hebben een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar (wij rekenen op maximaal 50% van het totale aantal 5havo leerlingen). Op 
basis van de aanmeldingen gaan we in overleg met de mentoren kijken of alle leerlingen in 
aanmerking komen. 
De leerlingen die in aanmerking komen, zullen bericht ontvangen en ontvangen instructies om 
zich in te schrijven bij SSL. 
Wat is het tijdspad?  
16 november zullen de mentoren de lijsten met namen en vakken willen hebben. 
17 november wordt de lijst door de afdelingsleider en de mentoren doorgesproken en 
ontvangen de leerlingen die in aanmerking komen de instructies om zich in te schrijven. 
Van woensdag 18 november tot uiterlijk 20 november moeten de inschrijvingen bij SSL binnen 
zijn. 
 
Werken aan achterstanden voor leerlingen uit 4havo 
 
In het kader van het werken aan leerachterstanden (vanwege Corona) zijn we al een tijdje aan 
het puzzelen naar wat een goede vorm is voor 4havo-leerlingen. Uiteraard wordt er in de lessen 
veel aandacht besteed aan stof die is blijven liggen. Vorige maand zijn we ook in gesprek 
gegaan met SSL. SSL staat bekend om de stoomcursussen voor examenleerlingen maar 
kunnen ook maatwerkprogramma's ontwerpen om leerlingen verder te helpen. We hebben 
besloten met deze partij samen te werken, omdat we hen voor onze leerlingen geschikt en 
kwalitatief goed vinden.  
  
We gaan als school een deel van onze 4havo-leerlingen deze cursus aanbieden.  
Het gaat hierbij om een 2-daagse groepstraining die op maat wordt gemaakt. De trainingen 
vinden plaats in de weekenden van 9/10 januari en 16/17 januari 2021.De cursustijden zijn van 
9.00-17.00 uur. Leerlingen kunnen aan 1 vak deelnemen. Om de cursus goed af te stemmen 
moeten we eerst het animo en de behoeftes inventariseren 
 
Niet alle leerlingen kunnen deelnemen maar wel een groot deel (tot maximaal 50%). Deelname 
is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Deze cursus vindt plaats vlak voor de herkansingen van SE1. 
  

Om welke vakken gaat het? 
In principe kan ieder (examen)vak worden aangeboden behalve kua en de schoolexamen 
vakken (godsdienst, maatschappijleer, ckv, nlt, bsm). We gaan inventariseren bij welke vakken 
de vraag het grootst is. 
Voor welke leerlingen is het? 
Dit aanbod is voor 4H leerlingen die op niet overgaan staan en die met het verbeteren van 1 
vak een grotere kans maken. 
Deze leerlingen moeten gemotiveerd zijn en hebben dit schooljaar op het gebied van inzet en 
motivatie ook laten zien dat het daar niet aan gelegen heeft. 
Verder moeten de leerlingen natuurlijk beschikbaar zijn op ondergenoemde data en de leerling 
moet bereid zijn om in het weekend hard te werken. 
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Wanneer vindt het plaats 
De trainingen vinden plaats in de weekenden van 9/10 januari en 16/17 januari 2021. 
Wat zijn de kosten 
School zal de kosten betalen uit de subsidiegelden die de overheid beschikbaar heeft gesteld. 
Wat is de volgende stap? 
Wij vragen u dit thuis te bespreken. De leerling koppelt aan de mentor terug of hij/zij in 
aanmerking wil komen voor deze cursus en voor welk vak. De mentoren zullen een lijst 
bijhouden met de namen van de leerlingen die dit willen doen. Wij hebben een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Op basis van de aanmeldingen gaan we inventariseren waar de 
leerbehoeftes liggen en gaan we met de mentoren in overleg welke leerlingen in aanmerking 
komen. 
De leerlingen die in aanmerking komen zullen bericht ontvangen en kunnen ontvangen 
instructies om zich in te schrijven bij SSL. 
Wat is het tijdspad?  
Uiterlijk 18  november moet bij de mentor bekend zijn wie deel wil nemen aan deze cursus en 
voor welk vak. Vervolgens gaan we bij de vakdocent of sectievoorzitter navragen welke stof het 
betreft. Dan kunnen wij inventariseren om hoeveel leerlingen het gaat, om welke vakken het 
gaat en om welke stof. 
20 november gaan wij in overleg met SSL over het aantal leerlingen, de vakken en de inhoud 
van de lesstof. Zij ontwerpen dan een training op maat voor groepen van ongeveer 10 
leerlingen.  
23 november zullen leerlingen via de mentor vernemen welke vakken en onderwerpen er 
uiteindelijk zullen worden aangeboden. Leerlingen moeten dan 2 of 3 keuzes aangeven. Ze 
zullen 1 cursus mogen volgen, maar door in te schrijven met een paar keuzes is de kans groter 
een plekje te krijgen. 
27 november maken we onze lijst aan SSL bekend. Wij krijgen dan instructie over hoe 
leerlingen zich definitief in kunnen schrijven. De aantallen kunnen dan nog met een enkeling 
afwijken maar de grote lijnen liggen dan vast (namen, vakken en stofomschrijving). 
 
Verandering in data voor herkansingen 

Voor 4havo blijven de data voor de herkansingen voor toetsweek 1 ongewijzigd in week 3. 

Leerlingen mogen 1 toets uit toetsweek 1 herkansen. De herkansing vindt plaats op 19 januari. 

Mocht er een extra dag nodig zijn, dan laten wij dat tijdig weten. 

Voor 5havo staan er twee herkansingen op het programma. Leerlingen mogen twee resultaten 

herkansen waarbij ze mogen kiezen uit de toetsen van SE-nul en SE-1. Wij hebben deze 2 

herkansingen verplaatst (vervroegd!) vanwege een belangrijke deadline voor veel 6 vwo 

eindexamenkandidaten, i.v.m. de toelatingseisen van Universitaire vervolgopleidingen. 

Vanwege deze reden en het belang voor een grote groep van onze examenkandidaten vinden 

de herkansingen, ook voor 5havo leerlingen, nu plaats op 6 en 7 januari 2021, gelijk in de 

eerste week na de Kerstvakantie. Houd daar dus rekening mee. 
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Online lessen volgen op school 

Gelukkig zien we dat momenteel ruim 90% van de leerlingen weer op school is. Ook zijn veel 

docenten op school. Er zijn echter een paar docenten die vanwege een kwetsbare gezondheid 

niet meer naar school kunnen komen en er is een aantal collega’s ziek of in quarantaine 

(geweest). Op het moment dat een docent vanuit huis lesgeeft, krijgt de leerling daar een 

seintje van. Tot nu toe vingen we de leerlingen op in zaal 001 zodat ze op hun eigen device de 

les konden volgen. Voor bovenbouw leerlingen was er niet altijd opvang. Deze leerlingen 

moesten de les soms zonder toezicht volgen in het lokaal, de vide of in lokaal 210. Dit is niet 

ideaal omdat het daar onrustig kan zijn en omdat (sommige) leerlingen deze gelegenheid 

aangrepen om andere dingen te doen dan de les te volgen, zoals voetballen in een lokaal. We 

hebben een paar momenten gehad dat de wifi-verbinding voor problemen zorgde en dat 

daardoor de les niet kon worden gevolgd. Verder merken we dat leerlingen regelmatig hun 

oortjes vergeten waardoor ze de les niet goed kunnen horen.  

We hebben na de herfstvakantie 4 surveillanten per dag ingehuurd van een extern bureau. In 

principe zullen de surveillanten de klas opvangen bij het klaslokaal en zorgen dat de online les 

ongestoord kan plaatsvinden. Zij kunnen de orde bewaken en de absenten registeren. Op deze 

manier hopen we een weer een stapje richting verbetering te zetten. 

 
PWS update voor 5h leerlingen 
Als het goed is zit uw zoon of dochter inmiddels in fase 4 van het Profiel WerkStuk. Voor een 
volledig overzicht van alle fasen in het pws-proces zie blz. 36 van de handleiding die in het bezit 
is van uw zoon of dochter. 
 

4  

Week  
42-51  

 3e gesprek met begeleider (voortgangsgesprek)  

 Kladversie ingeleverd bij begeleider (15 december)  

 Logboek bijgehouden en laten zien  

  

4  
vervolg  

Week  
52-4  

 4e gesprek met begeleider (indien nodig)  

 Definitieve versie ingeleverd bij begeleider (27 januari)  
  

 

Teamnieuws. 

De heer Hoekstra (docent Engels en mentor 4htf) is vader geworden van een wolk van een 

baby. Zijn 5 weken geboorteverlof zijn ingegaan. Zijn lessen worden overgenomen door 

mevrouw Bedi. Zijn mentortaken worden waargenomen door mevrouw Vleeming, de heer 

Susan of mevrouw Van Hall. 

De heer Van Zijp (docent Wiskunde en NLT) kampt met gezondheidsklachten. Hij heeft 

desondanks tot nu toe al zijn lessen online kunnen geven. Helaas heeft hij nu aangegeven de 

lessen van 4H wiskunde B niet meer te kunnen geven. We zijn op zoek naar een vervanger. 

 

Einde nieuwsbrief, dank voor uw aandacht. 


