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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

Het is nog maar de vierde week van dit schooljaar en toch voelt het alsof we al veel langer 

bezig zijn. Ik denk dat de snel veranderende omstandigheden en de zorgen over de leerlingen, 

de collega’s en het onderwijsproces de afgelopen weken goed gevuld hebben. Ik ben trots op 

de leerlingen want ik zie dat ze steeds meer rekening houden met de rare realiteit. Ze 

ontsmetten steeds beter hun handen bij binnenkomst, wachten met lopen op de gangen zodat 

docenten afstand kunnen houden, wachten zonder toezicht in het lokaal totdat ze naar de 

volgende les mogen en ze blijven in contact op het moment dat ze thuis moeten blijven. Nou 

ben ik wel het type mens dat altijd ruimte ziet voor verbetering maar over het algemeen vind ik 

dat we het niet slecht doen met z’n allen. De komende tijd wordt een spannende tijd. De lange 

wachttijden voor de covid-testen zorgen ervoor dat docenten en leerlingen vaak (te) lang 

afwezig moeten zijn. Het is al spannend om je te moeten laten testen maar als je daarnaast ook 

nog “gewoon” lessen moet volgen of lessen moet geven, dan vraagt dat best wel wat van ons.  

De eerste besmettingen zijn inmiddels een feit en ik verwacht, gezien de landelijke trend, dat er 

helaas nog meer zullen volgen. Gelukkig kunnen de kinderen naar school blijven komen en 

kunnen ze blijven sporten. Laten we genieten van wat goed gaat! 

  

Alexandra Vleeming 

 

P.s. Tijdens de studiedag van 7 oktober zullen wij aan de slag gaan met het ontwerpen van 

lessen en werkvormen die ook online toe te passen zijn. De leerlingen zijn dan vrij. 

 

Datumlijst 

 

7 okt Lesvrij voor alle leerlingen ivm 

organisatiedag 

8-14 okt 5h; toetsweek nul en pws dagen 

28 okt Excursie tweede kamer 5h 

2 november Bezoek Naturalis biologie (lesgroep 

LWO) 

3 november Bezoek Naturalis biologie (lesgroep 

BEE) 

10-12 nov Oriëntatie studie en beroep (leidse 

voorlichtingsavonden) 

23-24 nov Toetsweek 1 4h 5h 

25 nov Studieverlof, leerlingen les- toetsvrij 

26 nov-2 dec Toetsweek 1 4h 5h 

 

Een actuele en volledige datumlijst kunt u terugvinden op de website 
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PTA voor 4 havo en 5 havo op de website 

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van 4 havo en 5 havo is vanaf 1 oktober op de 

website te vinden. Vanwege de Corona crisis hebben we het PTA van de huidige 5 havo 

leerlingen enigszins moeten aanpassen.                                                        

Covid updates 

Vanuit de school sturen wij alle ouders regelmatig een update over het aantal besmette 

leerlingen en docenten. Ik zal daarom in deze nieuwsbrief niet apart hierover berichten. 

Wanneer moet een leerling thuisblijven? 

De VO-raad heeft in een handig overzicht gemaakt om te weten hoe te handelen als er een 

zieke is. In de bijlage vindt u dit overzicht. Ik heb het inmiddels geprint en naast mijn computer 

geplakt. Het belangrijkste is om goed in contact te blijven. Als uw zoon of dochter getest is en 

de uitslag is negatief; laat het ons weten! Als de uitslag positief is dan moeten we dat uiteraard 

ook zo snel mogelijk weten.  

Toetsweek nul (5havo) 

 

De aanloop naar toetsweek nul vind ik niet goed verlopen en ik kan mij voorstellen dat dit 

vervelend is geweest voor de leerlingen. Kort samengevat is het te lang onduidelijk gebleven 

welke vakken gebruik maakten van toetsweek nul. De communicatie tussen docenten en 

leerlingen hierover heeft wel plaatsgevonden maar binnen de organisatie werkten we met 

verschillende gegevens waardoor het totaaloverzicht en het rooster in eerste instantie niet 

klopten en er vakken ontbraken. Ik baal hiervan maar inmiddels is alles opgelost en staat het 

rooster in Zermelo. In toetsweek nul wordt examenstof getoetst die vorig jaar door de lock-down 

is blijven liggen. 

 

Toetsen missen 

We staan als school voor een pittige opgave om het onderwijs zoveel mogelijk doorgang te 

laten vinden onder abnormale omstandigheden. Er zijn veel kinderen verplicht thuis die 

daardoor lessen en toetsen missen.  

Bij toetsen maken we een onderscheid tussen voortgangstoetsen (vt) en schoolexamens (se). 

Bij een schoolexamen toetsen we een verplicht examenonderdeel. Deze toetsen moeten 

gemaakt en beoordeeld zijn voordat een leerling kan deelnemen aan het centraal schriftelijk 

examen in mei. Als er een schoolexamen wordt gemist dan moet die worden ingehaald. Wij 

proberen hiervoor een centraal moment in te plannen maar de realiteit zal waarschijnlijk 

uitwijzen dat we meerdere momenten zullen moeten inplannen om alle leerlingen in de 

gelegenheid te stellen hun examendossier compleet te maken. 
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Voortgangstoetsen gebruiken we om te kijken waar een leerling zich bevindt in het leerproces. 

Cijfers tellen mee voor de overgang (niet voor het examen). Deze toetsen moeten in een 

“gecontroleerde omgeving” worden gemaakt bijvoorbeeld in de klas. Als een leerling een vt mist, 

dan kan hij/zij het op een ander moment (of misschien tegelijkertijd op afstand) maken maar 

dan telt het vaak niet mee. De leerling weet dan wel of de stof beheerst wordt. Het zou kunnen 

dat een vt op een creatieve manier wordt afgenomen zodat iedere leerling onder dezelfde 

omstandigheden de toets maakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een online quiz. 

Als we zien dat een leerling echt veel essentiële toetsen mist en bijvoorbeeld een vertekend 

cijferbeeld krijgt, of als de docent vindt dat deze toets ingehaald moet worden dan kijken we met 

de mentor en de vakdocenten per leerling welke toetsen ingehaald moeten worden. Daar 

plannen we dan een moment voor. 

Lessen missen 

Als een leerling thuis zit maar niet echt ziek is, dan verwachten we dat hij/zij deel blijft nemen 

aan het onderwijs. Deze vorm van afstandsonderwijs zal natuurlijk niet 100% hetzelfde effect 

hebben als een echte les in de klas. Iedere les (online of live) moet in ieder geval feedback en 

instructie bevatten over de stof en/of het huiswerk om het proces gaande te houden. Voor de 

leerlingen die thuiszitten kunnen de docenten op drie manieren de leerling bij de les betrekken: 

• Via magister wordt een instructiefilmpje gedeeld met bijbehorende 

verwerkingsopdrachten. Hierbij hoort ook een contact/feedback moment zodat de leerling 

vragen kan stellen en de docent zicht houdt op de aanwezigheid en het proces. 

• De les (of een deel daarvan) wordt live gestreamd. Leerlingen zien in magister de link 

naar MSTeams en moeten beschikbaar zijn en inbellen. Een leerling moet zichtbaar zijn 

voor de docent, dus de camera moet aan staan. 

• Er wordt een instructiemoment ingepland voor een hele leerlaag. Denk hierbij aan een 

soort hoorcollege. Hiervoor ontvangen leerlingen een aparte uitnodiging. 

In de bijlage heb ik het protocol meegestuurd waarin staat wat we van leerlingen verwachten 

bij het volgen van onlinelessen, zowel op school als vanuit huis. Dit protocol is op 10 

september reeds aan alle leerlingen en ouders gemaild. 

Geen bezoek aan de Tweede Kamer in 5 havo 

De excursies naar Prodemos zijn afgelast i.v.m. het coronavirus. Dus voor 5 havo zullen op 28 

oktober de lessen gewoon doorgaan. De sectie maatschappijleer betreurt dit zeer en roept 

leerlingen op om in de toekomst zelf een bezoek te brengen. Leerlingen kregen deze week het 

volgende bericht: als je graag zelf de Tweede Kamer wilt bezoeken: dat kan altijd! De Tweede 

Kamer is altijd open voor publiek (met de coronasituatie is er een reserveringssysteem maar dit 

is niet altijd). Kijk op deze website voor informatie: 

https://www.tweedekamer.nl/contact_en_bezoek/bezoek_de_tweede_kamer . Docent 

maatschappijleer, mevrouw Kleinsmann, raadt het aan er eens heen te gaan, zodat je weet 

waar beslissingen voor het land, dus ook voor jou, worden gemaakt. 
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Bericht van de decaan over studiekeuze 

Ook de oriëntatie op een vervolgstudie van uw zoon of dochter loopt dit jaar anders dan andere 

jaren. Normaal gesproken starten we begin november met de druk bezochte Leidse 

voorlichtingsavonden. Zoals u zult begrijpen, gaan deze dit jaar niet door. En ook de open 

dagen op de hogescholen hebben dit jaar een ander karakter. Ze gebeuren op afstand, dat wil 

zeggen digitaal. 

De Hogeschool Leiden heeft 10 oktober zijn eerste dag online, Inholland 31 oktober en de 

Haagse Hogeschool 7 november. Dit zijn absolute aanraders voor wie een weloverwogen 

studiekeuze wil maken. Bezoek daarom de website van de verschillende hogescholen, laat uw 

zoon of dochter zich tijdig aanmelden en ga samen kijken! 

Een andere aanrader is de jaarlijkse studiekeuzespecial, een uitgebreide folder vol praktische 

informatie: http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2020/ 

In de mentorles zullen de keuze-activiteiten het hele schooljaar door regelmatig worden 

besproken. 

Dhr Visser (vsr@vhl.nl) 

 

Teamnieuws. 

Mevrouw Doup (docent Engels) is gelukkig goed hersteld en heeft haar lessen weer 

overgenomen. 

De heer Hoekstra (docent Engels en mentor 4htf) zal vanaf (ongeveer 30 oktober) gaan 

genieten van 5 weken geboorteverlof. Zijn lessen worden overgenomen door mevrouw Bedi. 

Zijn mentortaken zullen worden waargenomen door de andere mentoren van het team. 

 

 

Einde nieuwsbrief, dank voor uw aandacht. 

 

 

 


