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Beste examenleerlingen en ouders, 
 
Over 2 weken start de eerste volledige toetsweek van dit schooljaar en hiervoor zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Gelukkig zijn volle klassen geen uitzondering meer op dit moment en 
we zijn blij met het kleine, afnemende aantal absenten. Een positief signaal in tijden waar het corona 
virus helaas nog dagelijks de gesprekken op school domineert. In ieder geval zijn de scholen nog 
steeds open, is de stemming gelukkig goed en lijkt het eindexamen dit schooljaar echt doorgang te 
vinden. In deze brief belangrijke info over de herkansingen van de toetsweken 0 en 1, over training 
i.v.m. achterstanden in de Kerstvakantie, over het profielwerkstuk en de oudergesprekken. We 
hopen samen met de mentoren van uw zoon/dochter heel sterk, dat het onze examenleerlingen de 
komende weken lukt zich te focussen op het schoolwerk en een mooi resultaat te behalen. Heel veel 
succes ook thuis bij het begeleiden en stimuleren van uw zoon of dochter! Ze verdienen de support 
en hebben deze ook echt nodig. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Melissa Stevens, afdelingsmanager vwo bovenbouw 
Peter Wietsma, teamleider vwo bovenbouw 
  
 
Herkansingen van toetsweek 0 en toetsweek 1 op 6,7 januari 2021                                                                                        
In januari 2021 staan 2 herkansingen voor 6 vwo op het programma. Wij hebben deze 2 
herkansingen verplaatst (vervroegd!) vanwege een belangrijke deadline voor veel 6 vwo 
eindexamenkandidaten, i.v.m. decentrale selectie. Universitaire opleidingen met een numerus fixus – 
in totaal 56- hebben een beperkte instroom en dus ook strenge toelatingseisen! Dit betekent dat 
slechts een beperkt aantal studenten aan deze opleidingen mag beginnen. De numerus fixus is er om 
ervoor te zorgen dat studenten op de juiste plek terecht komen. Aanmelding hiervoor moet dit 
schooljaar met een up-to-date cijferlijst vóór 15 januari 2021! Vanwege deze reden en het belang 
voor een grote groep van onze examenkandidaten vinden de herkansingen voor 6 vwo nu plaats op 6 
en 7 januari 2021, gelijk in de eerste week na de Kerstvakantie. Houd daar dus rekening mee.  

Kerstvakantie  - werken aan achterstanden                                                                                                                                                          
In het kader van het werken aan leerachterstanden (vanwege Corona) en de hiervoor door de 
overheid beschikbaar gestelde subsidiegelden hebben we gezocht naar mogelijkheden voor onze 
examenleerlingen. We hebben besloten samen te werken met Stichting Studiebegeleiding Leiden, de 
SSL, omdat we hen voor onze examenleerlingen geschikt en kwalitatief goed vinden. De 6 vwo 
mentoren gaan de komende tijd  in gesprek met hun mentorleerlingen over een training voor 1 
bepaald vak in de Kerstvakantie. Deelname is vrijwillig, niet voor iedereen bestemd, kosteloos, maar 
niet vrijblijvend. 

Welke 6 vwo leerlingen komen voor een dergelijke training in aanmerking?  
De trainingen zijn bedoeld voor gemotiveerde leerlingen dit op dit moment een of meerdere 
onvoldoendes in hun voortschrijdend gemiddelde hebben en voor wie op basis van hun huidige 
cijfergemiddelden de kans aanwezig is niet te slagen voor het eindexamen. 
 
 
 

mailto:wma@vhl.nl


Nieuwsbrief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een examenkandidaat mag in overleg met zijn/haar mentor en na goedkeuring door de 
ondergetekenden inschrijven voor 1 vak.  De data voor deze SSL trainingen zijn in de kerstvakantie en 
staan gepland 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 )  
 
Het profielwerkstuk - PWS – inlevermomenten en presentatieavond                                                                                                
Om de leerlingen iets meer lucht te geven en stress weg te nemen om zich beter te kunnen focussen 
op de komende toetsweek hebben wij besloten  het PWS inlevermoment van de kladversie een 
maand te verplaatsen van 16 november naar 15 december.                                                                                                                             
Verder lijkt het op dit moment onmogelijk om de presentatieavond van het PWS voor ouders en 
leerlingen op 2 februari te laten plaatsvinden. Zonder tegenbericht gaat deze presentatieavond niet 
door dit schooljaar. Voor TTO-leerlingen is de situatie anders en is de presentatie van hun PWS 
gekoppeld aan een cijfer. Hiervoor hebben we een alternatieve oplossing gevonden. De presentaties 
in het kader van IB zullen online plaatsvinden. Nadere info volgt later.                                                     
De inleverdatum voor de definitieve versie van het PWS staat gepland op vrijdag 22 januari 2021. 

Oudergesprekken (mentor-ouder-leerling) in januari 2021, een enkel gesprek eerder in december 
De oudergesprekken staan voor alle 6 vwo leerlingen gepland tijdens de oudermiddagen in januari. 
Incidenteel kan een 6 vwo mentor vanwege de hoge urgentie ouders en leerlingen uitnodigen in de 
week voor de Kerstvakantie.  
 
Tip aan alle leerlingen tijdens de toetsweek 
Op school staan deuren en ramen open vanwege de broodnodige ventilatie in deze tijd van het 
Corona virus. We doen als school ons best een zo goed mogelijk werkklimaat te bieden door 
bijvoorbeeld  de toetsen zoveel mogelijk in gymzalen af te nemen. 
Handige tip voor leerlingen om tijdens de toetsweek oortjes/oordoppen mee te nemen vanwege 
eventuele geluidsoverlast. De kou kan een probleem zijn. Warme kleding is dan aan te bevelen. 
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