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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  

 

Ik hoop dat deze nieuwsbrief iedereen in goede gezondheid treft. Op dit moment zijn volle klassen op school geen 
uitzondering meer en we zijn echt blij met het kleine, afnemende aantal absenten. Een positief signaal in tijden 
waarin we in ieder geval tevreden zijn dat de scholen open blijven en dat daarnaast de stemming op het VHL 
gelukkig goed is. Volgende week start, vanaf 23 november, de eerste toetsweek in de bovenbouw voor 4 vwo en 
schoolexamenweek voor 5 vwo. Een uitdaging, die een behoorlijke krachtinspanning en planning van onze 
leerlingen vraagt. 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!  
De inhoud van de toetsen in toetsweken vindt u in de PTA’s van de leerjaren en deze vindt u op de website van de 
school bij de locatie Leiden onder het kopje onderwijs. 
 
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. Verstandig voor de leerlingen om 
zich warm aan te kleden en oordopjes mee te nemen om de concentratie goed vast te houden 
 

Belangrijk in de toetsweek! 
Is uw zoon of dochter ziek in de toetsweek (4 vwo) /  SE-week ( 5 vwo )?  
Dan moet u niet het nummer van de absentenlijn bellen maar het reguliere nummer (071-5171661). 
Nog even ter herinnering: als een leerling van 5 vwo tijdens de SE-week een toets mist door bv ziekte, kun je deze 
niet dezelfde week inhalen. Je haalt de gemiste toets pas in op dezelfde dag als je jouw herkansing van de 
toetsweek maakt en dat is op 18/19 januari 2021. Enig nadeel is dus, dat je de gemiste toets niet kunt herkansen. 
Leerlingen van 4 vwo die toetsen missen vanwege ziekte halen deze in na overleg met hun eigen vakdocent. 
In de lijst met belangrijke data onderaan deze brief is een overzicht te vinden van activiteiten en een 
aankondiging van de ouderavond in januari 2021. 
 

Met vriendelijke groet, 

Peter Wietsma 

Teamleider 4,5,6 vwo 

 

 

Werken aan achterstanden voor leerlingen uit 5 vwo 
In het kader van het werken aan leerachterstanden (vanwege Corona) zijn we al een tijdje aan het puzzelen naar 
een goede vorm voor 5 vwo leerlingen. Uiteraard wordt in de lessen aandacht besteed aan lesstof die vorig 
schooljaar is blijven liggen. Vorige maand zijn we hierover ook in gesprek gegaan met SSL. Deze organisatie 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.  
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We gaan als school een deel van onze 5 vwo leerlingen deze cursus aanbieden om kennis bij te spijkeren. 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 gaan we eerst animo en behoeftes inventariseren. Niet alle 
leerlingen nemen deel, maar wel een groot deel (tot maximaal 50%). Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. 
Deze cursus vindt plaats vlak voor de herkansingen van SE1. 
  

Voor welke leerlingen is het? 
De trainingen zijn bedoeld voor 5 vwo leerlingen dit op dit moment een of meerdere onvoldoendes in hun 
gemiddelde hebben en voor wie op basis daarvan de kans aanwezig is dat ze dit schooljaar onvoldoende afsluiten. 
We verwachten dat leerlingen gemotiveerd zijn hieraan te mogen deelnemen en met het verbeteren van 1 vak 
een grotere, realistische kans op succes hebben in het vervolg van het schooljaar. Verder moeten de leerlingen 
natuurlijk beschikbaar zijn op ondergenoemde data en de leerling moet bereid zijn om in het weekend hieraan te 
werken. 
 

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 vertelt de mentor 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. 
 

Herkansing schoolexamentoets voor 5 vwo op 18,19 januari 2021 

Voor 5 vwo is de datum voor een herkansing naar keuze uit toetsweek 1 ongewijzigd in week 3 op 18,19 januari. 

Leerlingen mogen dan 1 toets uit toetsweek 1 herkansen.  

Belangrijk: in 4 vwo bestaan geen herkansingen, omdat hun toetsen nog niet meetellen voor het eindexamen. 

 

Online lessen volgen op school 

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

school. Er zijn echter een paar docenten die vanwege een kwetsbare gezondheid niet naar school kunnen komen. 

Op het moment dat een docent vanuit huis lesgeeft krijgt de leerling daarvan een seintje. 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. We hebben een paar momenten gehad dat de wifi verbinding voor problemen zorgde en dat 

daardoor de les niet kan 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 externe surveillanten per dag ingehuurd. In principe zullen deze surveillanten 

een 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 willen we een weer een stapje richting verbetering zetten. 
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Datumlijst 

23 november-2 december Toetsweek 1 voor 4, 5 vwo 

Let op: voor 5 vwo zijn het SE-toetsen die 

meetellen voor het eindexamen 

25 november Studieverlof, leerlingen les- en toetsvrij 

Kerstvakantie 

19 december 2020- 3 januari 2021 

Mogelijkheid voor 6 vwo om SSLtraining te 

volgen 

9/10 januari en 16/17 januari Mogelijkheid voor 5 vwo om weekendcursus te 

volgen 

11,12 januari Oudermiddagen; leerlingen ook bij gesprek 

aanwezig ! 

18,19 januari Herkansingen SE1 5 vwo 

Een actuele en volledige datumlijst kunt u terugvinden op de website 

 

 

  

 


