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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Het is een beetje flauw om voor elke vakantie te beginnen met ‘de volgende vakantie staat alweer voor de 

deur’ maar dit jaar voelen deze voor iedereen toch nog welkomer dan ooit tevoren. Het is alweer bijna een jaar 

geleden dat we voor het eerst over Covid-19 hoorden. En nu is het alweer eind 2020. December is altijd een tijd 

van reflectie en bezinning, zo ook dit jaar. En wat valt er veel na te denken en te voelen. 

Sinds de scholen weer open zijn zien we (landelijk) dat de leerlingen het soms moeilijk vinden om weer tot 

leren te komen. De afgelopen week hebben we met de mentoren gesproken om daar op te halen wat deze zien 

en horen van de leerlingen maar ook wat zij van de docenten en ouders terug krijgen. Tijdens het overleg bleek 

dat de verschillende klassen tegen verschillende problemen aan lopen. Bij een klas leek het vooral een hiaat op 

het gebied van leervaardigheden en bij de andere klas lijkt de sociale interactie een uitdaging. Weer een 

andere klas heeft moeite met het meenemen van de boeken en het maken en organiseren van het huiswerk. 

We blijven met elkaar op zoek naar een manier om de leerlingen weer gemotiveerd en met zelfvertrouwen te 

laten leren. Dat het complexer is dan ‘je moet gewoon je huiswerk maken’ is wel duidelijk. Iedereen heeft te 

maken met regels die opgelegd worden, autonomie die ontnomen wordt en rouw. Soms rouw om een geliefde 

die vanwege covid is overleden en ook de rouw om de dingen die we nu (even) niet meer kunnen. Al deze 

dingen laten, vooral op jongeren, diepe sporen na die (nog) niet altijd zichtbaar zijn maar wel aandacht vragen. 

Wat belangrijk is en ook altijd zal blijven is contact met elkaar. Tussen de leerling en de school, tussen de 

ouders en de leerling en de ouders en de school. Op die manier kunnen we zicht krijgen op wat de leerlingen 

nodig hebben. 

Dat er een relatie is tussen stress, angst en negativiteit ondervinden we inmiddels alweer bijna een jaar. Hóe 

stress, angst en negativiteit elkaar beïnvloeden is te zien in dit filmpje: 

(https://www.universiteitvannederland.nl/college/waarom-krijg-je-stress-van-thuiszitten).  

Het goede nieuws is dat je dit kunt met uitstekende kerstvakantieactiviteiten kunt verminderen. Ik wens 

iedereen alvast een mooie vakantie met veel gezelschapsspelletjes, trampolinespringen, strand- en 

boswandelingen, fijne decembermuziek en vooral veel vitamine S(ociaal). 

Tot volgend jaar! 

Annemarie Davelaar 
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Hekken Eijmerspoelstraat en Braassemerstraat overdag dicht 
De toegangshekken tot het schoolterrein aan de Eijmerspoelstraat en de Braassemerstraat sluiten we voortaan 

dagelijks tussen 9:30 uur en 14:00 uur. De enige toegang tot de school is dan de ingang aan de Kagerstraat. De 

reden hiervoor is dat er op die ingang goed zicht is.  

We vinden het belangrijk dat u weet dat dit besluit al eerder en los van de situatie rondom het incident met 

godsdienst is genomen. 

Meer focus op hygiëne en mondkapjes 
Al gaat het op school best wel goed en is het vaccin in zicht, we zijn voorlopig nog niet af van covid-19. Bovenop 

de zaken die in het VO-protocol heropening scholen staan omschreven willen we de hygiëne-maatregelen van 

afgelopen juni en juli weer nieuw leven inblazen. Bij binnenkomst van het schoolgebouw reinigen we onze 

handen bij de zuilen en dragen we, natuurlijk een mondkapje. Dat is niks nieuws. Terug van weggeweest is de 

vraag aan leerlingen en docenten om – bij een leswisseling - na binnenkomst in een lokaal je tafel te reinigen 

en je handen te ontsmetten. In alle lokalen is reinigingsspray en desinfecterende gel aanwezig. 

Ook al worden de mondkapjes door het overgrote deel van de leerlingen trouw gedragen, we zien ook nog wel 

leerlingen die regelmatig een mondkapje vergeten. Soms vergeten ze dit in de school op te doen maar helaas 

zijn er ook leerlingen die hun mondkapje vergeten mee te nemen vanuit huis. Nu de plicht ook landelijk geldt is 

de kans dat we allemaal een mondkapje bij ons hebben groter maar als een leerling deze toch vergeten is, dan 

is er bij de conciërge, tegen betaling, altijd één te krijgen. Het kan ook zo zijn dat er thuis te weinig financiële 

middelen zijn om uw kind van mondkapjes te voorzien. Ik wil u vragen in dat geval contact op te nemen met mij 

(dav@vhl.nl).  

Lockercontrole in samenwerking met de wijkagent  
Het VHL is een veilige school en dat willen we graag zo houden. Hiertoe zullen de komende tijd 

steekproefsgewijze maar risicogerichte lockercontroles worden uitgevoerd. Het bezit van bijvoorbeeld 

vuurwerk, alcohol of verdovende middelen is in strijd met de schoolregels en de schoolveiligheid. Mocht er 

iets, dat in strijd is met de schoolregels en/of de opiumwet, worden aangetroffen in een locker dan nemen wij 

direct contact op met de ouders en met de wijkagent.  

Sinds een paar jaar werken wij nauw samen met de wijkagent Leiden Houtkwartier Harold Kroep. Hij adviseert 

ons over preventie en zorg maar staat ons ook bij als er strafbare feiten worden gepleegd. Hij schuift 

regelmatig aan in gesprekken die wij voeren met ouders en jongeren.  

Sintvieringen 
Deze week viert een aantal klassen met de mentor het sinterklaasfeest. Wat de klassen precies gaan doen, 

bespreken de mentoren en de leerlingen met elkaar: een dobbelspel met kleine cadeautjes, gedichten schrijven 

of surprises bouwen. Specifieke informatie ontvangt uw kind van de mentor. 

Kerstviering 

Gisteren en vandaag zijn er opnamen gemaakt voor onze alternatieve kerstviering. Want er moest een streep 
door de Hooglandse kerk dit jaar. Zoals bij alles waar een streep door gaat in dit Corona-jaar was de vraag: gaan 
we een jaartje overslaan of toch wat online doen? Het werd: “Ja vooruit online, maar alleen als we er echt iets 
van maken.” Het besluit was gauw genomen, maar niets is zeker dit jaar. Gelukkig kon er op het laatste 
moment een mouw gepast worden aan de vergaande beperkingen wat zingen op school betreft. 
Dus gonsde het in het theater gisteren toch als vanouds. Er werd muziek gemaakt, leerlingen werden 

geïnterviewd, er was drama, gesproken woord, de TC leden deden het licht en bedienden de drie professionele 

camera’s, er was de gebruikelijke chaos en ontlading rondom optredens en bovenal was er heel veel lol en 

speelplezier. Natuurlijk willen we zo gauw mogelijk weer in grote getalen bij elkaar kunnen komen, maar ook in 

Corona-tijd blijkt het hart van de school gewoon te kunnen kloppen. 
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Als alles goed gaat is de première van het 20-minutendurende eindproduct vanaf 8.25u op 18 december op 

Youtube te zien en in de klas en thuis te bekijken. 

Paarse Vrijdag  
Vrijdag 11 december is het weer Paarse Vrijdag, 

de dag waarop we op school door het dragen 

van paarse kleding laten zien dat liefde voor 

iedereen iets moois is en zou moeten zijn. Dat 

het dus niet uitmaakt op wie je verliefd wordt of 

wie of wat je bent. Accepteren wie je bent en 

dat anderen accepteren wie en wat jij bent is 

absoluut nodig voor een gelukkig en veilig leven. 

Dat je jezelf mag zijn op deze school en in deze 

wereld is iets dat we op onze school heel 

belangrijk vinden en dat is wat we op deze dag- 

nogmaals extra onder de aandacht willen brengen. Schelden met ‘homo’ of iemand uitlachen om wie hij of zij is 

of om hoe diegene er uit ziet is dus niet ok. Hopelijk willen jullie hier aan meewerken, door het dragen van 

paarse kleding op vrijdag de 11e. In ruil hiervoor krijg je een keigaaf paars polsbandje en wat lekkers in alle 

kleuren van de regenboog!  

Tijdens de dagopeningen op donderdag en/of vrijdag zal aandacht worden besteed aan paarse vrijdag.  

Zie ook: https://www.gsanetwerk.nl/paarsevrijdag/. 

Kerstviering 
Ter afsluiting van dit kalenderjaar en als deel van de kerstviering zullen we op donderdagavond 17 december 

samen eten op school. Normaliter gingen wij uit eten met kerst maar dit is in de huidige tijd niet mogelijk. 

Daarom komt restaurant VIP (Very Italian Pizza) dit jaar naar ons toe! VIP biedt ons een speciale aanbieding: 

Een pizza of pasta gerecht voor €10,- per persoon, warm op school bezorgd. Leerlingen geven hun keuze van te 

voren door aan de mentor. 

Iedere klas verzamelt in een eigen – zelf versierd – lokaal. De exacte tijden per klas verschillen en worden door 

de mentor gecommuniceerd. In totaal doen 14 onderbouwklassen mee. Klassen 3GTa en 2Aa hebben een 

andere activiteit met kerst; hierover worden de leerlingen door de mentor geïnformeerd.  

De kosten voor deze avond vallen buiten de ouderbijdrage en zijn dus voor eigen rekening. Deelnemen is op 

vrijwillige basis, maar we hopen natuurlijk dat iedereen meedoet!  

Graag de bijdrage gepast en contant bij de mentor inleveren. 

Voorlichtingsavond profielkeuze 3havo en 3vwo 

Oorspronkelijk stond 8 december de voorlichtingsavond  over de profielkeuze in 3havo en 3vwo op het 

programma. Zoals u zult begrijpen is deze goed bezochte jaarlijks terug kerende avond, even als andere 

bijeenkomsten dit jaar op afstand. Er is dit schooljaar dus jammer genoeg geen live-presentatie. Deze week 

ontvangt u in plaats daarvan een mail met uitgebreide informatie over de profielkeuze.  

Als u na het lezen van de mail en het bekijken van de bijgevoegde presentatie toch nog vragen heeft, kunt u 

terecht op het in de mail genoemde vragenuurtje (online). En zo nodig maken we graag nog een persoonlijke 

afspraak. 

Milou Pouw (decaan vwo) en Teunis Jan Visser (decaan havo)  
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Docentennieuws 

Vanaf deze week zullen mevrouw Van Bezuijen en mevrouw Wegman met elkaar het mentoraat van klas 2ha 

vervullen. Mevrouw Wegman geeft de klas vanaf semester 2 ook biologie. 

De lessen NASK-2 van mevrouw Munteanu worden na de kerstvakantie weer door haar persoonlijk, in het 

lokaal gegeven. Tot die tijd zal dhr. Visser één les per week voor zijn rekening nemen en de andere les wordt, 

zoals dat tot op heden gebeurde, op afstand verzorgd door mevrouw Munteanu zelf. 

 

Belangrijke data in de komende twee maanden 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Vr 11 december Paarse vrijdag  

Do 17 december Alle klassen: Rapportuitreiking  

Do 17 december ’s avonds: pizza eten op school 
17:00 – 18:00: 
2Ab, 2AHt, 2Ha  
17:30 – 18:30: 
2GTa, 2Ata, 2HMa, 3ATb 
18:00 – 19:00: 
3Aa, 3HTa, 3Ata, 3Ma 
18:30 – 19:30: 
4Ma, 3Ha, 3Hb 
 
Info volgt via de mentor 

Pizzakeuze doorgeven aan mentor + 
bijdrage inleveren 

Vr 18 december Les t/m lesuur 4, daarna vrij.  

Za 19 dec 2020 t/m 
zo 3 jan 2021 

Kerstvakantie  

8 t/m 12 januari 40’ rooster  

11 en 12 januari 10 minutengesprekken 
Ouders/mentor (onderbouw) 
Ouders/vakdocent (bovenbouw) 
– op afstand 
Uitnodiging volgt 

 

25 januari Start semester 2: nieuw rooster  

30 januari Junior Speaking Contest klas 3  

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

 

 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/

