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Van de teamleider 

De komst van de tweede golf van coronabesmettingen in Nederland heeft op onze school veel impact. Een groot 

aantal leerlingen heeft last van lichte klachten en mag daardoor niet naar school komen. Andere wachten op een 

testuitslag. Dit geldt ook voor docenten. Lesuitval proberen we zo veel mogelijk op te vangen met een 

vervanger, maar dat lukt niet altijd. Op schoolniveau en bestuursniveau zijn we op zoek naar alternatieve 

manieren om het onderwijsproces zo veel mogelijk te kunnen continueren. We zullen u over de uitkomsten 

daarvan op de hoogte houden via de aparte corona-nieuwsbrieven.  

 

In deze nieuwsbrief informeer ik u graag over de activiteiten die de komende weken op het programma staan.  

Bij deze nieuwsbrief treft u ook een aantal bijlages aan.  

- PDF van de presentatie van de digitale ouderavond social media en een aankondiging van de GGD van 

toekomstige webinars 

-Ouderfolder over de afname van cito-toetsen (waarover meer in deze nieuwsbrief) 

 

Lessen techniek 

Bas Pijnappel 

Uw zoon/dochter heeft het vak techniek op het rooster staan. De lessen techniek worden voor een belangrijk 

deel gevormd door een praktisch gedeelte waarbij leerlingen met verschillende gereedschappen en machines 

werken. Het is belangrijk dat de docent dicht bij leerlingen in de buurt is, om aanwijzingen te kunnen geven en 

de les veilig te laten verlopen. Het waarborgen van de 1,5m afstand wegens corona is daarbij niet mogelijk. Ook 

met mondkapje levert dat voor de docent gezondheidsgevaar op, omdat de docent onder een aangemerkte 

risicogroep valt. 

Afgelopen periode hebben we verkend welke oplossingen er zijn om het vak wel veilig te geven, zoals een 

assistent in het lokaal en een invaldocent. Helaas zijn we daarbij niet op werkbare oplossingen uitgekomen.  

Met pijn in het hart moeten we daarom – in het belang van veiligheid – beslissen dat de lessen techniek geen 

doorgang kunnen vinden. Vanaf 5 oktober zullen de lessen techniek niet meer op het rooster staan. Dat levert 

voor klassen een tussenuur op. Tot aan de herfstvakantie proberen we die op te vangen met een surveillant. Na 

de herfstvakantie willen we een nieuw rooster voor leerlingen klaar hebben, waarbij we zoveel mogelijk 

‘dichtroosteren’, zodat leerlingen zo min mogelijk tussenuren hebben.  

Met docent techniek onderzoeken we momenteel verschillende opties voor een alternatieve inzetbaarheid.  
 

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. 
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9 oktober tot herfstvakantie 
Lilit Davtyan 

 
De laatste dagen voor de herfstvakantie hebben een andere invulling dan ‘normale’ schooldagen. 

Op 9, 12 en 13 oktober zijn de cito toetsen gepland voor alle brugklassen. Op deze dagen heeft elke klas telkens 

een blok van twee uur cito toetsen. Daarbuiten volgen ze hun reguliere lesrooster. De afname van de cito-toets 

vindt digitaal plaats. 

De cito-toetsen leveren ons nuttige informatie op over het niveau van de leerlingen op het gebied van de 

zogenaamde kernvakken (Nederlands, Engels en wiskunde). Deze toetsen staan niet op zichzelf, maar worden 

ook in het voorjaar afgenomen en in klas 2 en 3, zodat een ‘volgsysteem’ ontstaat. Zo krijgen we – methode-

onafhankelijk een breder beeld van de ontwikkeling van leerlingen. We gebruiken de gegevens van de cito-

toetsen als ondersteunend gegeven bij de rapport-en overgangsvergaderingen. 

In de bijgevoegde ouderfolder vindt u meer informatie over de cito-toetsen. 
 

Op woensdag 14 tot en met vrijdag 16 oktober gaan alle leerlingen van klas 1 aan de slag met het project 

Globaland. In dit project gaan leerlingen letterlijk over de grenzen heen kijken. Zij zijn voor even de regering van 

een land in de fictieve wereld Globaland. Toch is de problematiek echt: kindsoldaten, arbeidsomstandigheden in 

de kledingindustrie en problemen met het verbouwen van soja zijn slechts een paar onderwerpen die aan bod 

komen. Ondertussen onderhandelen leerlingen als regeringsleiders met andere landen om de schaarse middelen 

zo eerlijk mogelijk te verdelen. Hierbij moeten ze verschillende belangen afwegen. 

Met een spelelement worden leerlingen  - op een manier die past bij hun leeftijd - bekend met problemen die in 

de wereld spelen.  

Het project wordt op de derde dag afgesloten met de Microkredietactie. Leerlingen runnen in groepjes een 

eigen bedrijfje voor een goed doel. Leerlingen mogen zelf kiezen wat voor bedrijf zij willen starten. Ze ontvangen 

een kleine lening waarmee ze benodigdheden voor product te kunnen aanschaffen. Vervolgens gaan leerlingen 

er in groepjes in Leiden op uit om hun product te verkopen.  

Aan het eind van de dag moet de lening met rente worden terugbetaald. De winst en de rente komen ten goede 

aan het goede doel. De dag eindigt met de bekendmaking van het opgehaalde bedrag. 

Het bedrag wordt gedoneerd aan een goed doel op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

 

We organiseren dit project, omdat we het als school belangrijk vinden dat leerlingen maatschappelijke 

betrokkenheid ontwikkelen. In Globaland kunnen leerlingen zelf nadenken over welke rol zij kunnen en willen 

spelen in grote vraagstukken.  

 

Lessen missen 
Bas Pijnappel (teamleider) 
Als een leerling thuis zit maar niet ‘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. 

Docenten kunnen dat op drie manieren doen: 
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• 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. 

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

hoorcollege. Hiervoor ontvangen leerlingen een aparte uitnodiging. 

 

Docentennieuws 
-De heer Koelewijn (godsdienst) is na een periode van ziekte weer op school en heeft zijn klassen weer 

overgenomen van mevrouw Van der Snoek.  
 

Tip: Gratis lid worden van de bibliotheek  
Annemiek Suijkerbuijk (docent Nederlands/NT2) 
Lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling en beïnvloedt in hoge mate de schoolprestaties van uw zoon of 

dochter. Elke dag minimaal een half uur lezen heeft al een positief effect. Het hoeft geen boek te zijn, het mag 

ook een tijdschrift of krant zijn. Voorop moet het plezier in lezen staan.  

  

De bibliotheek probeert dit leesplezier op alle mogelijke manieren te stimuleren. Bijv. met speciale 

adolescentenboeken voor 15- en 16-jarigen en allerlei tijdschriften voor de puber.  

Wist u dat het lidmaatschap tot en met 18 jaar gratis is? Met een legitimatiebewijs kan uw zoon of dochter zó lid 

worden van de bibliotheek. Iets wat wij als docenten zeker aanraden! 

 

 

Uitnodiging: TTO-avond 28 oktober 
Melissa Stevens (tto-coördinator) 

 

Uw kind heeft er nu een dikke maand TTO-

onderwijs op zitten. Onze ervaring is dat zo veel 

Engels voor veel kinderen een behoorlijke 

verandering is ten opzichte van de basisschool. Niet 

alleen Engelse boeken, maar ook Engels spreken in 

de les en toetsen in het Engels maken…  

 

We kunnen ons voorstellen dat u na de eerste 

ervaringen van uw kind ook als ouder meer wilt 

weten over het TTO-onderwijs. Daarom 

organiseren we op woensdagavond 28 oktober 

voor de ouders van TTO-leerlingen een digitale 

voorlichting over het TTO-onderwijs. We bieden een viertal sessies aan waaraan u kunt deelnemen. U kunt ook 

een selectie van die vier sessies kiezen. De avond duurt van 19:30-21:30 (afhankelijk van het aantal gekozen 

sessies). 
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Onderwerp 1: Tweetalig onderwijs aan de hand van de CLIL 

didactiek (communicatie, denkvaardigheden, inhoud en interculturele competenties). 

Onderwerp 2: Tweetalig onderwijs: de route van de brugklas naar het eindexamenjaar.  

Onderwerp 3: Hoe beoordelen wij Bilingual Attitude aan de hand van het merit en demerit systeem? 

Onderwerp 4: Een internationaal digitaal portfolio voor tto-leerlingen 

 

We willen u verzoeken zich uiterlijk 12 oktober aan te melden via onderstaande link. In de week voor de 

herfstvakantie ontvangt u gedetailleerde informatie over de precieze tijden en hoe u de sessies kunt bijwonen. 

 

Inschrijven informatie-avond tto: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsmIC23K5OxKOTMPPfblxaaLw39TDUlwheoTu9oou4ng2lA/viewf

orm?usp=pp_url 

 

 

TTO: bilingual attitude and merit/demerit system 

Melissa Stevens (tto-coördinator) 

 

Op Visser ‘t Hooft hanteren we voor leerlingen in het tto-onderwijs de zogenaamde bilingual attitude.  

De bilingual attitude is een beoordeling van de inzet van de leerling voor tto-onderwijs. Het gaat daarbij om de 

antwoorden op de volgende vragen: 

• Do you speak English when addressing the teacher? 

• Do you speak English when addressing your classmates? 

• Are you using tactics to find and use alternatives for words you do not know (vocab problems)? 

• Do you do your homework in English? 

 

Leerlingen krijgen voor ieder Engelstalig vak één van de volgende beoordelingen: E(xcellent), P(ositive), 

N(egative) or D(oubt). Deze worden door de lesgevende docent genoteerd in Magister. 

De beoordeling kan gedurende het schooljaar worden verhoogd of verlaagd. Dat noemen we het merit/demerit 

systeem. Alle docenten hebben de vrijheid en de plicht om de beoordelingen van hun leerlingen actueel te 

houden. Bij de rapportvergaderingen worden deze beoordelingen besproken. Docenten informeren hun 

leerlingen bij een wijziging, om hen ertoe aan te zetten de gewenste actie te ondernemen.  

 

Als een leerling een N krijgt: 

1. De vakdocent informeert de leerling 

2. De leerling informeert de mentor en zijn/haar ouders. 

3. De leerling reflecteert op de beoordeling en vult een evaluatie rubrics-formulier in (inclusief plan van 

aanpak) en uploadt dat in zijn/haar eigen digitale portfolio. Er is ook een gesprek met de mentor. 

Leerlingen kunnen het Rubrics level evaluation form ophalen bij de tto office. Als een leerling een N heeft en de 

beoordeling wordt binnen afzienbare tijd niet beter, dan zal de mentor contact opnemen met de ouders, waarna 

samen met ouders vervolgacties worden afgesproken.  

 

De overgang (eindrapport) 

Op de eindlijst komen geen D’s voor. Aan het einde van het jaar beslist de docent over alle D’s die er voor zijn 

klassen nog in Magister staan, of die D’s een N of een P moeten worden.  

 

 - Als een leerling maximaal 3 keer een N heeft, dan kan hij over, maar moet hij een aantal opdrachten doen om 

van een N een P te maken.  

- Bij meer dan 3 keer een N moet de leerling stoppen met TTO of doubleren. Dit geldt ook voor de overgang van 

jaar 3 naar 4, de toelating tot het IB (International Baccalaureate). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsmIC23K5OxKOTMPPfblxaaLw39TDUlwheoTu9oou4ng2lA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUsmIC23K5OxKOTMPPfblxaaLw39TDUlwheoTu9oou4ng2lA/viewform?usp=pp_url

