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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Er is vreemde paradox ontstaan. Nu de dagen kort zijn lijken de lege klaslokalen op de Kagerstraat 

nog nét wat leger en lijkt de school nog nét wat stiller dan in de eerste lockdown. Tegelijkertijd 

draaien laptops, webcams en toetsenborden overuren en wordt er keihard gewerkt: Door onze 

leerlingen, door onze leraren, door ouders, verzorgers en iedereen die op één of andere manier bij 

onze gemeenschap betrokken is. Er worden filmpjes opgenomen, op creatieve manieren opdrachten 

gemaakt, nieuwe werkvormen uitgeprobeerd en zo nu dan ook gewoon nog even “oud normaal” 

gelachten in een online les. Op deze kleine en grote dingen zijn wij trots.  

Deze werksituatie vraagt veel van iedereen. Met de verlenging van de lockdown tot in ieder geval de 

voorjaarsvakantie (die er gelukkig ook aankomt!) hebben we weliswaar een periode van relatieve 

stabiliteit, maar we missen collectief het echte contact. Hou vol! Over drie weken staat een 

welverdiende vakantie op het programma.  

In deze nieuwsbrief zullen we o.a. de resultaten van de enquête over ons onlineonderwijs uitgebreid 

aan u terugkoppelen. Dank aan een ieder die deze heeft ingevuld! Het helpt ons, en een groot aantal 

positieve berichten geeft ons tevens de energie om door te blijven gaan!  

Annemarie Davelaar 
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Terugkoppeling enquête 
Zoals u weet zijn vorige week de enquêtes over de ervaringen met het online onderwijs afgenomen 
bij zowel ouders als leerlingen. Ook hebben we de leerlingenraad en de vertegenwoordigers van klas 
2 en 3 gevraagd naar hun ervaringen met online onderwijs. 
 
Het is fijn om te horen dat leerlingen en ouders over het algemeen tevreden zijn met de online 
lessen. Zowel de lengte als ook een aantal werkvormen worden als prettig ervaren. In de enquête 
gaven vooral ouders aan dat ze de schooldag voor hun kind soms te kort vinden.  
 
Leerlingen geven aan veel tijd in opdrachten en huiswerk te stoppen. Met name de exacte vakken 
worden veel genoemd. Ouders lijken dat beeld niet echt te herkennen en maken zich meer zorgen of 
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de 40-minutenlessen niet te kort zijn voor alle lesstof. Dit heeft ons, samen met gesprekken die we 
met de vakdocenten en mentoren hebben, aan het denken gezet en daarom staat er later in deze 
nieuwsbrief een stukje over les-, school- en pauzetijden waarmee we hopen nog meer structuur en 
kaders te kunnen scheppen voor leerlingen en ouders. 
 
Ouders en leerlingen geven aan bezorgd te zijn over toetsen, bevorderingsnormen en 

huiswerkcontrole. We zijn daar op dit moment mee bezig binnen de verschillende teams. Wij zullen 

hier binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid over kunnen geven.  

 

Op dit moment geven ouders in het algemeen aan dat hun kind het werk goed aan kan. Wel is 

overduidelijk dat leerlingen de school en het contact met klasgenoten missen. De praktische vakken 

zoals gym missen de leerlingen naast het sociale contact ook.  

 

Leerlingen vinden het fijn dat alle docenten online lesgeven maar ze zien wel grote verschillen in 

tussen de docenten. "Leer van elkaar", was een opmerking van een leerling. Een mooi advies en ook 

onderwerp van gesprek tijdens de intervisies binnen het team van klas 2 en 3.  

 

Het is een wens van leerlingen om met betrekking tot inleverplatforms meer uniformiteit te krijgen. 

Dit is ook besproken tijdens een intervisie met collega’s. Na veel wikken en wegen is de conclusie dat 

het helaas niet haalbaar en wenselijk is om voor alles dezelfde inlevermogelijkheid te gebruiken.  

Verschillende vakken vragen nu eenmaal om verschillende vormen van huiswerk (bekijken). Wél 

hebben we nogmaals met de docenten gedeeld heel duidelijk te zijn richting leerlingen hoe ze hun 

werk in moeten leveren. Daarvoor kunt u ook het aangepaste protocol (bijlage bij deze nieuwsbrief) 

nog eens doornemen.  

 

Ouders en leerlingen zien de meerwaarde van camera's aan tijdens de lessen en vragen daar ook 

expliciet om. Vanuit ouders wordt de communicatie vanuit school als prettig ervaren, met soms wat 

veel en lange brieven.  

 

Al met al krijgen we veel waardering en complimenten van met name de ouders en dat doet ons 

goed. 

Lestijden, schooltijden en pauzes 
Wanneer is de schooldag nu afgelopen? We merken dat er behoefte is om daar meer duidelijkheid in 

te scheppen. Ondanks dat de lessen vroeg afgelopen zijn, is de schooldag rond een uur 16.30 pas 

afgelopen. De tijd die na de online lessen niet is ingeroosterd, is wel te gebruiken voor het maken 

van huiswerk en/of het stellen van vragen. We hopen dat deze uitspraak voor leerlingen en ouders 

meer richting geeft in het inplannen van de dag. 

Omdat het naast de lessen ook nogal wat vraagt van de leerlingen om aan de slag te blijven willen we 

hen en u als ouder erop attenderen dat het belangrijk is om ook pauzemomenten in te plannen 

waarbij er even naar buiten gegaan wordt. Een wandelingetje of een kwartiertje op de trampoline 

springen kan helpen bij het weer focussen op de rest van de dag. 
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Voortgang van de leerlingen 
De afgelopen periode hebben we het met collega’s gesproken over het monitoren van de voortgang 

van de leerlingen. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Het toetsen van vaardigheden 

tijdens presentaties, essays of projecten maar ook via exam.net en Microsoft Forms wordt kennis 

getoetst. Docenten geven over het algemeen aan dat ze voldoende tools hebben om, zo goed en zo 

kwaad als het kan, deze voortgang in de gaten te houden. Op dit moment onderzoeken we de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld ’s middags nog toetsen naast de lessen af te nemen. Natuurlijk in 

beperkte mate en gecoördineerd maar het scheelt in ieder geval weer kostbare lestijd als dit ’s 

middags kan plaatsvinden.  

Leerlingen geven regelmatig aan dat diagnostische toetsen of de o/v/g kolom niet echt motiveert 

omdat ‘het toch niet meetelt’. Omdat er op dit moment geen enkele vorm van toetsing in een echt 

gecontroleerde omgeving kan plaatsvinden telt alles mee bij het in beeld krijgen van de leerling. De 

docenten zullen alle input die ze krijgen, verwerken en weer aan leerlingen terugkoppelen via 

magister of anderszins gebruiken om uiteindelijk een inschatting te maken met betrekking tot het 

niveau van de leerlingen. Is een leerling klaar om naar het volgende jaar te gaan of moet er toch nog 

wat meer tijd komen voor een leerling om bij te werken? 

Extra mentoravond 
De mentoren van klas 2 en 3 en mavo 4 zullen met elkaar een informatieavond vormgeven voor 

ouders (en leerlingen) over het thuisonderwijs. Veel ouders hebben behoefte aan contact: het delen 

van tips, uitwisselen van ervaringen. Ook mentoren hebben iets te vertellen over bijvoorbeeld het 

gebruik van webcams, inleveren van huiswerk en specifieke zaken voor de klas van uw zoon of 

dochter. Met elkaar proberen we een kort programma voor de avond te maken waarbij aandacht is 

voor beide kanten. U wordt uitgenodigd door de mentor van uw kind. Deze avonden zullen in de 

week van 15 februari plaatsvinden. Mevrouw van der Weide heeft de aftrap komende donderdag 4 

februari met haar 3de klas. 

 

Steuntjes in de rug 
Een aantal suggesties van onze kant voor informatie en steun in deze periode.  

1. Op donderdag 4 februari a.s. organiseert het CJG het webinar “Help je puber de corona-
periode door”. Dit webinar wordt gegeven door Tischa Neve, bekend kinderpsychologe en 
opvoedkundige en is voor alle ouders van kinderen tussen de 11 en 16 jaar in Hollands 
Midden. Hierbij de link naar de website. 

 
2. Praktische tips over thuisonderwijs van het Nederlands Jeugd Instituut. 

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs  
 

3. Er is veel gesloten tijdens de lockdown: winkels, restaurants, cafés, musea. Logisch dat je 
baalt van alles wat niet kan. En toegegeven: deze periode doorkomen is een opgave, maar 
het is zeker niet onmogelijk. Misschien dat wat creativiteit en inspiratie je kan helpen.   
Wat kan er wél en hoe hou je tieners gemotiveerd voor het thuisonderwijs? Een tweetal 

links: 

➢ https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-
virus/Wat-kan-er-wel-tijdens-de-lockdown  

➢ https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-
thuisonderwijs    

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3449&ForcePreview=cursus
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Meer-informatie/Thuisonderwijs
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Wat-kan-er-wel-tijdens-de-lockdown
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Jongeren-en-jongvolwassenen/Over-het-virus/Wat-kan-er-wel-tijdens-de-lockdown
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Tieners-motiveren-voor-thuisonderwijs
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Gedragscode online onderwijs vernieuwd 
De gedragscode met daarin de afspraken die gelden voor leerlingen en docenten tijdens de online les 

is vernieuwd. Hij is ingekort en versimpeld, waardoor hij hopelijk nog beter toepasbaar is. In de 

gedragscode kunt u ook lezen hoe we met elkaar samenwerken, en welke programma’s we daarvoor 

gebruiken. Neemt u dus vooral even de tijd om deze met uw kind(eren) door te nemen. 

Online GNE Awards 
Dear students and parents, as your TTO coordinator I encourage you to sign up for this amazing 
opportunity, the online GNE awards!  
 
As you know the TTO programme (Tweetalig Onderwijs) is an important element of our school, and 
we want our students to join as many international English speaking events as possible! Good for 
your CV, fun to do, and great for meeting people from all over the world! 
 
Are you an amazing speech writer? Are your essays incredibly persuasive and moving? Then don't 
forget to sign up for the online GNE awards! 
  
What? 
There are two contests in which you can partake: 

➢ Public Speaking Award: Participants give a 5 minute speech about 1 of 6 topics. Best speech 
wins! 

➢ Young Writers Award: Participants write an essay in English about 1 of 6 topics. Best story 
wins! 

  
Why? 
Winners of the GNE Public Speaking award will participate in the biggest public speaking competition 
in the world: the ESU International Public Speaking Competition (IPSC). 
 
Winners of the GNE Young Writers Award get to follow Chief Editor Maaike Goslinga, of online news 
site De Correspondent in Amsterdam, for a day. 
 
When? 
12th of February - Deadline for admissions  
12th of March - Preliminary rounds  
17th of March - Preliminary rounds 
31st of March - Finals  
 
Up for the challenge? For more information click this link to the nuffic website.  
 
Good luck! 
Syd Boyd (TTO  Coordinator, sby@vhl.nl) 

 

Docentennieuws 
Sinds semester 2 is mevrouw Breukel terug van haar zwangerschapsverlof en heeft ze de lessen van 

dhr. Aaij weer overgenomen. 

De lessen godsdienst van mevrouw Lüchinger voor de klassen 3GTa, 2GTa, 2ATa en 2HTa zullen 

tijdens de lockdown uitvallen en dus niet online aangeboden worden. 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/talenonderwijs/gne-awards-nuffic
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Voorlopige profielkeuze klas 3 havo/vwo 
De datum van de voorlopige profielkeuze van uw zoon of dochter staat gepland op 12 februari. 

Waarschijnlijk heeft u het allang met elkaar besproken. Uit de praktijk blijkt dat u als ouder veel 

invloed heeft op de keuze. Neem er daarom de tijd voor en vraag door. “Waarom kies je dit profiel? 

Waarom denk je dat je goed bent in dit vak? Of waarom vind jet het leuk? Wat denk je dat het vak 

inhoudt? Wat wil je eigenlijk later worden? … Stof genoeg voor een interessant en hopelijk 

motiverend gesprek. Op school is de profielkeuze al vaak in de mentorles aan bod geweest. Ook kunt 

u eens of misschien nog een keer samen op Qompas, het digitale keuzeprogramma, kijken. 

Heef u vragen of opmerkingen over de (voorlopige) profielkeuze, neem dan contact op met de 

mentor of decaan 

Elise Breukel (decaan vwo) & Teunis Jan Visser (decaan havo) 

School finale Junior Speaking Contest 
Op vrijdag 29 januari vond de school finale van de Junior Speaking Contest plaats. Helaas niet als in 

andere jaren in het theater of de gymzaal. Helaas niet op een podium met schijnwerper en 

microfoon. Helaas, zonder applaus van de klasgenootjes. Nee, dit jaar kwamen leerlingen op 

Microsoft Teams bij elkaar om het tegen elkaar op te nemen. De 2e en 3e klassers van de tto klassen 

waren de afgelopen weken bezig met het luisteren naar- en analyseren van speeches om vervolgens 

hun eigen speech over het onderwerp #astorythatmovedme te schrijven.  

De Engels docenten mochten tijdens de school finale naar de klassenwinnaars luisteren en met een 

follow-up question een beetje testen. De leerlingen namen ons mee in onderwerpen die zij belangrijk 

vinden: LGBT+ equality, de liefde, een sterk Europa, of vluchtelingen. Wat hebben zij het goed 

gedaan en met trots zullen Jeanne (2gta) en Denna (3atb) het Visser op 10 februari tijdens de 

regionale rondes vertegenwoordigen.  

Jasmin Back (docent Engels, baj@vhl.nl)  

Belangrijke data in februari 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Vr 12 februari Klas 3: Voorlopige profielkeuze via 
Qompas, informatie volgt via de 
mentor 

Profielkeuze via qompas registreren. 

Week van 15 
februari 

Extra mentoravond  Informatie via brief van de mentor 

Za 20 t/m zo 28 
februari 

Voorjaarsvakantie  

Een volledige en steeds bijgewerkte versie van de jaaragenda vindt u op onze website! 
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