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Nieuwsbrief  voor ouders en leerlingen van 4,5,6  vwo  

 

De toetsweek met de vanwege Corona onvermijdelijke inhaalsessies is achter de rug en vandaag 
ronden we ook de laatste online lessen en activiteiten af. De flexibiliteit van leerlingen en docenten 
heeft ervoor gezorgd, dat de toetsweek in grote lijnen goed verlopen is. Sinds enkele dagen hebben 
we de deuren van de school moeten sluiten. Slechts de examenleerlingen lopen in kleine groepjes 
rond om een enkele toets met hun docent te bespreken. De kerstversieringen zijn gisteren 
opgeruimd en de school oogt zonder kinderen en collega’s verlaten. De huidige, onvermijdelijke 
situatie vergt aanpassing van leerlingen, ouders en van ons als school.  
 
Vorige week vrijdag zagen we veel paars en regenboogkleuren in en naast de school vanwege paarse 
vrijdag. We waren blij met de gesprekken op school, het contact en de verbondenheid. De sfeer was 
goed en open, zoals we eigenlijk al jaren gewend zijn. Dat was na de crisissituatie van eind november 
door de heftige discussie die ontstond in de sociale media ook echt nodig. 
 
Ik maak van deze nieuwsbrief  gebruik om jullie als ouders te bedanken voor de gesprekken en 
discussies, het vertrouwen en de samenwerking in 2020. In mijn inmiddels 30-jarige periode in het 
onderwijs de meest ingewikkelde en boeiende periode, waarin we steeds weer met elkaar zoeken 
naar oplossingen. We verheugen ons nu op de vakantie waarin we waarschijnlijk niet alles kunnen 
doen wat we misschien zouden willen maar in ieder geval een kans krijgen om de accu weer 
enigszins op te laden. Ik wens iedereen namens docenten en medewerkers van het Visser ’t Hooft 
Lyceum fijne feestdagen en daarna een gezond en gelukkig 2021.  
  
Met vriendelijke groet, 

Peter Wietsma 

Teamleider 4,5,6 vwo 

 
Examens 2021– laatste nieuws van 16 december – een beter perspectief voor onze 
leerlingen! 
Het centraal examen in 6 vwo kan dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Dat staat in de brief 
die minister Slob op 16 december 2020 naar de Tweede Kamer stuurde. 
Ook krijgen examenleerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te 
maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven 
geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Een prettig perspectief. 
 
De huidige 6 vwo leerlingen mogen hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor 
kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch volledig examen doen. 
Ook mogen leerlingen het centraal examen van één of meerdere vakken verplaatsen naar het 
tweede tijdvak. Hierdoor krijgt de leerling maximaal enkele extra weken voorbereidingstijd voor de 
vakken die worden doorgeschoven. Daarnaast krijgen leerlingen een extra herkansing. Uiteraard 
volgt meer info in het nieuwe kalenderjaar. We houden u op de hoogte. 
 

 



Nieuwsbrief  
 

 

 
4,5 vwo thuis en 6 vwo op school 
Nu we de komende twee lesweken t/m 15 januari in 4,5 vwo op afstand moeten werken, zal een 
paar dingen goed geregeld moeten worden zodat de voorwaarden aanwezig zijn om deze periode zo 
succesvol mogelijk te maken. 
Na de vakantie zal het gewone lesrooster worden gevolgd maar dan wel met kortere lessen van 40 
minuten. Het advies aan leerlingen is om ruim voor het eerste lesuur begint gewoon de wekker te 
zetten, te douchen, te eten en aangekleed klaar te zitten voor de les 
 
Als er thuis een laptop-tekort is dan moet dat via de mentor worden gemeld. 
Volgt een leerling de les via de telefoon dan gaat er soms informatie verloren; het volgen van een les 
is niet hetzelfde als een kijken van een filmpje op de telefoon. Boeken, schriften en pennen moeten 
in de buurt zijn. Bij het volgen van online lessen is het aanzetten van de camera verplicht. Het maken 
van contact is al moeilijk en zonder camera is dat onmogelijk.  
 
De examenleerlingen van 6 vwo kunnen de lessen vanaf 4 januari 2021 gewoon op school volgen. In 
sommige lessen zullen docenten de lesgroep verdelen over twee aangrenzende lokalen. 

 
Meer focus op hygiëne en mondkapjes bij hervatting lessen op school 
De komende periode zijn we nog niet af van covid-19. Bovenop de geldende regels zullen we de 
hygiëne-maatregelen van afgelopen juni en juli weer nieuw leven inblazen. Bij binnenkomst van het 
schoolgebouw reinigen we onze handen en dragen we, natuurlijk een mondkapje. Dit is uiteraard 
niet nieuw. Terug van weggeweest is de vraag aan leerlingen en docenten om – bij een leswisseling - 
na binnenkomst in een lokaal de eigen tafel te reinigen en handen te ontsmetten. In alle lokalen is 
reinigingsspray en desinfecterende gel aanwezig. 

Ook al worden de mondkapjes door het grootste deel van de leerlingen trouw gedragen, we zien ook 
nog steeds 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 inmiddels 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. Wilt u uw zoon/dochter blijven herinneren aan het dragen van een mondkapje.  

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. 

Kerstviering 2020 – alternatief via YouTube   
Er zijn 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 besluit was snel genomen. 
Dus gonsde het in het theater vorige week 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 speelplezier. Ook in Corona-tijd blijkt het hart van de school gewoon te 
kunnen kloppen. 
De première van het 20-minutendurende eindproduct is vanaf 8.25u op 18 december op YouTube te 
zien in de klas en ook thuis te bekijken op: 
https://m.youtube.com/watch?v=Gf2a7X68B5w&feature=youtu.be 

https://m.youtube.com/watch?v=Gf2a7X68B5w&feature=youtu.be
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Visser ’t Hooft heeft een onafhankelijke leerlingenraad! 
Het is gelukt om een leerlingenraad te vormen met een eigen leerlingenbestuur. Het bestuur bestaat 
uit vijf leerlingen: Guusje Langeveld (voorzitter), Claartje de Loor (secretaris),  Freek Zevenbergen 
(penningmeester), Ize de Graaff (algemeen bestuurslid), Jenna Cambier (algemeen bestuurslid). 
Daarnaast worden de leerlingen vertegenwoordigd door een tiental leerlingen uit alle leerjaren en 
leerlagen. 
Maandag 7 december jl. kwam de voltallige leerlingenraad voor het eerst bij elkaar. Daar werden de 
eerste gewichtige zaken besproken zoals Paarse Vrijdag, de online lessen en rechten van leerlingen. 
Mocht iemand nog een thema hebben die je zou willen voorleggen aan de leerlingenraad kan je 
mailen naar: leerlingenraad@vhl.nl. 
Denk je dat deze raad iets is voor jouw zoon of dochter? Spreek er eens over thuis! We zoeken vooral 
nog vertegenwoordigers vanuit de mavo-en havo-afdeling. 
  
Lieke Kleinsmann – begeleidend docent 
kll@vhl.nl 
 
 

Oudermiddag/ avond op 12 januari 2021 
U heeft vorige week via het secretariaat de uitnodiging voor de oudermiddag van 12 januari 
ontvangen. De ontmoeting met de door u aangevraagde vakdocenten zal plaatsvinden via Microsoft 
Teams. We gaan ervan uit dat ook leerlingen bij dit gesprek aanwezig zijn. 

Herkansingen 6 vwo op 6,7 januari 2021                                                                                      
Voor 6 vwo vinden de herkansingen plaats op 6 en 7 januari. Het betreft hier twee herkansingen 
waarbij leerlingen kunnen kiezen uit toetsen die gemaakt zijn tijdens de SE weken 0 en 1. Dat kan dus 
betekenen dat het twee toetsen uit dezelfde toetsweek betreft, of twee toetsen uit verschillende 
toetsweken. De herkansingsformulieren zijn deze week door de leerlingen ingeleverd. Het rooster 
staat z.s.m. online. 

Herkansingen 5 vwo op 28 januari 2021                                                                                        
Voor 5 vwo betreft het een herkansing van toetsweek 1. We kunnen de leerlingen op dit moment 
geen papieren cijferlijsten en herkansingsformulier uitdelen. Aan de leerlingen wordt gevraagd bij de 
mentor op uiterlijk 6 januari aan te geven welk vak hij/zij wil herkansen. Oorspronkelijk was de 
herkansing gepland op 19 januari, maar deze is uitgesteld naar 28 januari. Dat heeft te maken met 
een bijspijkerweekend voor een groep 5 vwo leerlingen dat in het weekend van 23,24 januari 
gepland staat. 

Herkansingen 4 vwo  - herkansingen voor 4 vwo leerlingen zijn er niet, omdat geen examentoetsen 
worden afgenomen in 4 vwo. Het gaat in 4 vwo om proefwerken.                                                                                                                                                                                                                              

Nieuws van de decaan                                                                                                                                            
6 vwo: aanmelden voor vervolgstudie  - numerus fixus-opleidingen                                                            
Leerlingen moeten zorgen dat ze zich uiterlijk 15 januari aanmelden voor de opleiding via Studielink, 
dit is een harde deadline. Ze hebben daarna tot 31 januari om alle benodigde documenten te 
uploaden (dus ook de cijferlijst!) en aansluitend het verzoek tot toelating te doen.  

 

 

mailto:leerlingenraad@vhl.nl
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Overig nieuws                                                                                                                                                
Op 9 december is dhr. Neuteboom, mentor van 4VA, trotse vader geworden van zoon Tijn.  

Vanaf 4 januari hervat mw. Breukel haar werkzaamheden op school na haar zwangerschapsverlof. Dit 
houdt in dat ze ook haar taak als decaan vwo weer zal invullen. We bedanken mw. Pouw voor de 
afgelopen maanden waarin zij tijdelijk de functie als decaan waarnam.   

Het mentoraat van klas 5vte van mevrouw Lüchinger zal vanaf maandag 25 januari voor het 
resterende deel van het schooljaar overgenomen worden door mevrouw Stevens. 

De schoolexamens godsdienst in 5 vwo die in de achterliggende toetsweek noodgedwongen 
uitvielen, worden ingehaald op maandag 25 januari 2021. 

Datumlijst 
Kerstvakantie 

19/12/2020 - 3/1/2021 

Groep leerlingen 6 vwo volgt SSL training 

6/7 januari 2 herkansingen voor 6 vwo leerlingen 

12 januari Oudergesprekken met vakdocenten ; maximaal 

3 – online via Microsoft Teams 

23/24 januari Groep leerlingen 5 vwo volgt bijspijkercursus  

25 januari Start tweede semester; nieuwe roosters! 

28 januari  Herkansing SE1 5 vwo leerlingen 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 

 


