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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 eenieder 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 

In deze nieuwsbrief: 
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➢ 4de klas: Aanwezigheid bij fysieke- en onlinelessen 
➢ 4de klas: Belang SE III en compleet schoolexamendossier 
➢ 4de klas: Proefstuderen en informatiedagen mbo-scholen 
➢ 4de klas: Inschrijven MBO- opleiding 
➢ 4de klas: Profielwerkstuk presentaties  
➢ Belangrijke data in februari 

 
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.  
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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 
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. 

 

Examens 
Vanuit het ministerie hebben we berichten ontvangen omtrent de aanpassingen van de centrale 

eindexamens van komend jaar. Het eerste bericht ging over het tijdspad van de afname van het 

centraal examen en het tweede over de normeringen. In de communicatie vanuit het ministerie zit 

echter hier en daar interpretatieruimte. Om die ruimte te verkennen en gelijk te schakelen tussen de 

SCOL-scholen is daarom besloten dat het bestuur contact opneemt met het ministerie en ons van de 

uitkomsten op de hoogte stelt. Op deze manier kunnen wij uniform de nieuwe regels toepassen. 

Wellicht dat er in de tussentijd weer het een en ander gaat veranderen. Zodra wij informatie krijgen 

vanuit het bestuur zullen wij dit met u delen. 

 

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. 
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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    

 

Klas 3mavo: Stage 
Op dit moment is er veel onzekerheid of de stageweek kan doorgaan. Omdat het zoeken naar een 

stage veel werk is en verzetten van geplande stages niet altijd lukt, hebben we besloten om de 

stageweek te laten vervallen. Als een leerling al een stage heeft geregeld kan contact worden 

opgenomen met de decaan om te kijken of en in welke vorm deze stage alsnog doorgang kan vinden. 

Met het vervallen van de stageweek wordt deze week een “gewone” lesweek.  

 

Klas 3 mavo: Vakkeuzes voor het eindexamenjaar 
Uiterlijk 9 februari a.s. moeten de keuzeformulieren voor de vakkenpakketkeuze voor 4 mavo 

worden ingeleverd. De formulieren zijn in week 4 via de mail aan u toegestuurd. Als u vragen heeft 

over de keuzes kunt u contact opnemen met de decaan voor een gesprek (ven@vhl.nl).  

 
Klas 4 mavo: Aanwezigheid bij fysieke- en onlinelessen 
De leerlingen van 4 mavo kiezen er op dit moment soms voor om thuis les te volgen. Dit is 

niet toegestaan. Een leerling mag alleen thuis online les volgen als de leerling is ziekgemeld 

door ouders via de absentenlijn. Als dat niet het geval is, zal de leerling op ongeoorloofd 

afwezig gezet worden. 

 
Klas 4mavo: Belang SE III en compleet schoolexamendossier 
De minister vertelt ons dat de centraal examens nog steeds allemaal door zullen gaan. Of dat 

echt zo is, zullen we pas weten als het zover is. We willen iedereen daarom op het hart 

drukken dat het laatste SE erg belangrijk is. Mocht er een situatie ontstaan zoals die van 

vorig jaar, dan bestaat de kans dat leerlingen op basis van het examendossier slagen of niet- 

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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slagen. Het is dus belangrijk om met een voldoende dit examendossier af te sluiten. Dit moet 

vóór 1 april gebeuren.  

De lijst met missende PTA-onderdelen op MS Teams wordt regelmatig geüpdatet. 

 

Klas 4 mavo: Proefstuderen en informatiedagen mbo-scholen 
Veel opleidingen bieden de mogelijkheid tot proefstuderen. Leuk en leerzaam! Regelmatig wordt er 

in TEAMS, 4 mavo, LOB informatie geplaatst over open dagen, meeloopdagen enzovoort. Deze 

informatiemomenten zijn meestal online.  

 

Klas 4 mavo: Inschrijven MBO- opleiding 
De leerlingen moeten zich voor 1 april 2021 inschrijven voor een MBO-opleiding. Dit heeft te maken 

met het goed laten verlopen van de intake-procedures. De inschrijving van de opleidingen zijn 

geopend. Leerlingen die overwegen een opleiding te volgens bij LIS, MLO, CIOS of een creatieve 

opleiding kunnen zich het beste zo snel mogelijk inschrijven vanwege de grote belangstelling voor 

deze opleidingen. Leerlingen die een creatieve opleiding willen volgen, kunnen op de site van het 

betreffend MBO zien of er een toelatingsopdracht moet worden gemaakt. Voor  leerlingen die een 

VEVA-opleiding willen volgen,  geldt dat eerst, met de ouders, een informatie-avond van de VEVA-

opleiding moet worden bezocht. Alleen dan is inschrijven mogelijk. 

 

Klas 4 mavo: Profielwerkstuk presentaties   
De leerlingen uit 4 mavo hebben op 27 januari de definitieve versie van hun profielwerkstuk moeten 

inleveren. Dit moet minimaal afgesloten worden met een voldoende omdat het onderdeel is van hun 

examendossier. Normaalgesproken zouden de leerlingen ook een presentatie geven waarbij de 

ouders/verzorgers op school worden uitgenodigd.  

Gezien de huidige omstandigheden en verscherpte maatregelen hebben wij besloten om de 
presentatie aan ouders dit jaar niet door te laten gaan.  
  
De komende tijd zullen de leerlingen zich wel voor moeten bereiden op de presentatie van hun 
profielwerkstuk. Deze presentatie is namelijk wel onderdeel van het PTA van Nederlands. 
Voor het vak Nederlands zullen ze een cijfer ontvangen voor deze presentatie. Dit cijfer staat los van 
de kwaliteit van het PWS, maar zal gebaseerd worden op de presentatie, deze hoeft in tegenstelling 
tot het PWS zelf, niet met een voldoende afgesloten te worden. 
 

Belangrijke data in februari 

Datum Onderwerp Actie nodig 

9 februari Klas 3: Inleveren formulier 
pakketkeuze 4mavo 

Formulier inleveren 

Week van 15 
februari 

Extra mentoravond (voor 3Ma: 4 
februari!) 

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! 

 

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

