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Beste ouders van leerlingen van 4,5,6 vwo, 
 
Inmiddels hebben we de kennismakingsavonden achter de rug en draait de school weer. De diverse 
presentaties van deze avond ontvangt u hierbij als bijlage. We zijn blij, dat we de leerlingen weer op 
school kunnen ontvangen, maar de actualiteit houdt ons scherp. Het aantal besmettingen neemt toe 
en ook op school zien we lege plekken in de klassen.  
Over het algemeen kijken we tevreden terug op de eerste weken van dit schooljaar, maar uiteraard 
hebben we zorgen over de leerlingen, de collega’s en het onderwijsproces. De leerlingen proberen 
rekening te houden met de nieuwe realiteit. We vragen hen hun handen te wassen bij binnenkomst, 
te wachten met lopen op de gangen zodat docenten afstand kunnen houden en te wachten zonder 
toezicht in het lokaal totdat ze naar de volgende les mogen. Uiteraard is hier ruimte voor verbetering 
maar we doen het tot dusverre niet slecht met z’n allen. Wekelijks evalueren we de situatie. Verder 
proberen we ook de thuiszittende leerlingen steeds meer mee te nemen in het onderwijsproces. 
Hiervoor zijn streaming tablets uitgeprobeerd en aangeschaft. Deze week zullen we naar verwachting 
ontvangen en volgende week in gebruik nemen. Afgelopen weken was de pilot hiermee naar 
tevredenheid verlopen. 
 
De komende tijd wordt een spannende periode. De lange wachttijden voor de covid-testen zorgen 

ervoor dat docenten en leerlingen vaak (te) lang afwezig moeten zijn. De eerste besmettingen zijn 

inmiddels een feit en ik verwacht, gezien de landelijke trend, dat er helaas nog meer zullen volgen. 

Gelukkig kunnen de leerlingen vooralsnog naar school blijven komen en kunnen ze ook blijven 

sporten. Verder speelt op het moment van schrijven de landelijke discussie over het dragen 

mondkapjes. Hierover wordt u later geïnformeerd. Het is op dit moment nog even afwachten wat dit 

voor onze schoolpraktijk betekent. Laten we alert blijven, elkaar aanspreken en energie halen uit de 

zaken die goed gaan! 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Peter Wietsma 
Teamleider 4,5,6 vwo 
 
Studiedag op 7 oktober 
Tijdens de studiedag van 7 oktober gaan docenten o.a. aan de slag met het ontwerpen van lessen en 
werkvormen die ook online toe te passen zijn. De leerlingen zijn op die dag lesvrij. 
                                                                                                                      
Wanneer moet een leerling thuisblijven?                                                                                                              

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

Deze is als bijlage toegevoegd.  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. 
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Toetsen missen                                                                                                                                                    

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

vinden onder bijzondere omstandigheden. Er zijn op dit moment veel kinderen verplicht thuis die 

daardoor lessen en toetsen missen. Bij toetsen maken we een onderscheid tussen voortgangstoetsen 

(vt), proefwerken (pw) en schoolexamens (se). De schoolexamens vinden plaats in 5 en 6 vwo. 

Bij een schoolexamen in 5 vwo en 6 vwo toetsen we een verplicht examenonderdeel. Deze toetsen 

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

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

hiervoor altijd een centraal moment in, maar de realiteit zal waarschijnlijk uitwijzen dat we dit 

schooljaar meerdere momenten zullen moeten inplannen om alle leerlingen in de gelegenheid te 

stellen hun examendossier compleet te maken. We willen namelijk in deze Covid-periode beslist niet, 

dat leerlingen zich verplicht voelen een examentoets in te halen en daardoor misschien een 

onverantwoord risico nemen door naar school te komen. Gezondheid van leerlingen, docenten en 

medewerkers staat voorop en daardoor zullen we waar nodig flexibeler (moeten) zijn dan in het 

verleden en maatwerk toepassen waar nodig. 

Voortgangstoetsen in 4 vwo en 5 vwo 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, dat is in principe in de klas. Als een leerling zo’n 

voortgangstoets mist, dan geldt geen verplichting deze toets in te halen. Een leerling kan de 

voortgangstoets op een ander moment (of misschien tegelijkertijd op afstand) maken maar dan telt 

het vaak niet mee. De leerling weet dan wel of hij/zij de stof beheerst.  

In het verleden mochten leerlingen in 4 vwo en 5 vwo aan het einde van het schooljaar – op 
voorwaarde dat ze ALLE voortgangstoetsen hadden gemaakt- van bijna elk vak hun slechtste 
resultaat wegstrepen. Deze regeling geldt dit schooljaar niet. We geven ook niet aan hoeveel toetsen 
leerlingen minimaal per vak op jaarbasis moeten hebben gemaakt. Op die manier willen we 
voorkomen dat leerlingen zich min of meer gedwongen voelen naar school te komen om een 
voortgangstoets te maken waardoor een groter besmettingsrisico ontstaat.  
Als we in de loop van dit schooljaar zien dat een leerling voor een bepaald vak veel essentiële toetsen 

mist en daardoor bijvoorbeeld een vertekend cijferbeeld ontstaat, dan kijken we met de mentor en 

de vakdocenten welke toetsen eventueel ingehaald moeten worden. Daar plannen we dan een 

moment voor. 

Huiswerk in Magister                                                                                                                                                             

De afspraak is dat al het huiswerk ook in de bovenbouw in Magister wordt genoteerd. Voorheen gold 

deze afspraak schoolbreed voor de onderbouw, momenteel ook voor de bovenbouw.  

PTA voor 5 vwo en 6 vwo op de website                

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van 5 vwo en 6 vwo is vanaf 1 oktober op de website 

te vinden. Vanwege de Corona crisis hebben we het PTA van de huidige 6 vwo leerlingen enigszins 

moeten aanpassen.                                                                                                                                          

Geen buitenlandse excursies in 5 vwo 
De annulering van de buitenlandexcursies is een logisch gevolg van de Corona crisis. We zijn 
momenteel bezig te onderzoeken of een alternatief programma in maart 2021 haalbaar is. Volgende 
week ontvangt u hierover een apart schrijven. Ook de International Work Experience Week voor 5 
vwo-tto leerlingen is geannuleerd. Ook hier wordt nagedacht over een alternatief, in dit geval over 
een 2-daags programma. 
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Geen bezoek aan de Tweede Kamer in 6 vwo 
De excursies naar Prodemos zijn afgelast i.v.m. het coronavirus. Dus voor 6 vwo zullen 29 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.  
 
Toetsweek 0 en profielwerkstuk in 6 vwo 
Op 8 oktober start in 6 vwo toetsweek 0. Hierin wordt voor een aantal vakken examenstof getoetst 
die vorig jaar in 5 vwo door de lock-down is blijven liggen. Aangezien niet alle stof vorig jaar getoetst 
is, wordt nu een extra toetsmoment ingelast. Na afloop van deze korte toetsweek hebben de 
examenkandidaten twee dagen of drie dagen (14, 15,16 oktober) de gelegenheid om in duo’s thuis of 
op school verder te werken aan hun profielwerkstuk. In voorgaande jaren werd de kladversie van het 
PWS de vrijdag voorafgaand aan de herfstvakantie ingeleverd. Dit schooljaar hebben we inleverdata 
opgerekt en is de deadline voor de kladversie 16 november. Dit helpt de examenkandidaten 
enigszins, want voor velen is nog veel werk te doen. Op 16 oktober moeten de leerlingen minimaal 2 
deelvragen definitief en compleet hebben. De leerlingen sturen wat ze tot dan toe hebben op naar 
hun PWS begeleider. Verzoek aan u als ouder om ook het gesprek thuis te voeren over de 
vorderingen van het profielwerkstuk. Belangrijk nog te vermelden is dat de herkansingsdag van 
toetsweek 0 gepland staat op de startdag van toetsweek 1 en dat is eind november. Op dat moment 
kan ook een SE klassieke talen dat in juli 2020 afgenomen is, herkanst worden.  
 
Nieuws van de decaan 
Beste ouders, 
Ik stel me even voor: mijn naam is Milou Pouw en tot de kerstvakantie zal ik op afstand het vwo-
decanaat overnemen van Elise Breukel. Ik zeg op afstand, want nadat ik met veel plezier twee jaar op 
het Visser heb gewerkt als decaan ben ik vorig jaar naar Frankrijk geëmigreerd. Omdat in de 
afgelopen maanden is gebleken dat er digitaal ontzettend veel mogelijk is, ook in het contact tussen 
docent en leerling, heeft men mij benaderd voor het invullen van het decanaat tijdens het 
zwangerschapsverlof van mevrouw Breukel. En dat doe ik graag! In de praktijk zal het betekenen dat 
ik vooral digitaal contact heb met de leerlingen; via mail, telefoon en uiteraard videochat. Mijn 
'werkdagen' zijn vooralsnog maandagochtend en woensdagmiddag, en tussendoor probeer ik zoveel 
mogelijk de mail bij te houden. U kunt mij bereiken via pou@vhl.nl voor mailcontact of het maken 
van een belafspraak.  
Met vriendelijke groet, Milou Pouw 
 
Datumlijst 

7 okt Lesvrij voor alle leerlingen ivm organisatiedag 

8-16 okt 6 vwo; toetsweek nul en profielwerkstuk (PWS) dagen 

19-23 oktober Herfstvakantie 

29 okt Excursie Tweede kamer 6 vwo 

10-12 nov Oriëntatie studie en beroep (Leidse voorlichtingsavonden) 

23-24 nov Toetsweek 1  voor 4,5,6 vwo 

25 nov Studieverlof, leerlingen les- toetsvrij 

26 nov-2 dec Toetsweek 1  voor 4,5,6 vwo (vervolg) 
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