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

 
Afgelopen dinsdagavond werd opnieuw duidelijk dat de situatie van de eerste 4 schoolmaanden 
voorlopig niet terugkomt. Handhaving van de huidige 1,5 meter afstand tussen leerlingen onderling 
werd expliciet genoemd en met dit gegeven zullen we dit schooljaar verder rekening moeten 
houden. De huidige werksituatie vraagt veel van leerlingen en hun docenten, dat ondervinden we 
dagelijks. Diverse wetenschappelijke onderzoeken tonen dat een kleine groep leerlingen geen hinder 
ondervindt van de covid-19-crisis, er zelfs van profiteert. Een veel grotere groep leerlingen loopt 
vertraging op, ze leren minder dan gebruikelijk op school. Ongelijkheden worden in de huidige tijd 
verder uitvergroot. Daarnaast zijn er op scholen zorgen over het welbevinden van leerlingen.  
Op 15 februari verwachten we van minister Slob duidelijkheid omtrent de Centrale Examens van dit 
schooljaar in 6 vwo. Vragen hierover nemen dagelijks toe en veroorzaken onrust.  Op dit moment 
continueren we voor 6 vwo de huidige opzet. Online onderwijs vanuit huis en daarnaast 
maatwerk/ondersteuning voor examenleerlingen in de middag tijdens steunuren.  
Op dinsdag 23 februari is de volgende persconferentie en deze valt in de voorjaarsvakantie. Het kan 
zijn dat verruiming voor regelgeving in het voorgezet onderwijs op dat moment bekendgemaakt 
wordt. Vandaag heeft de directie van SCOL scholen besloten dat het Visser ’t Hooft Lyceum een 
eventuele verruiming van fysieke toegang tot de school niet eerder zal laten ingaan dan op maandag 
8 maart. Op dit moment bevinden we ons dus tot 8 maart in een periode van relatieve stabiliteit, 
maar we missen collectief het echte contact. Dagelijks valt dit geluid te horen bij de docenten die ik 
spreek evenals bij leerlingen. Belangrijk is nu om vol te houden. Over twee weken staat een 
welverdiende vakantie op het programma. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Peter Wietsma, teamleider 4,5,6 vwo 
 
Datumlijst 

11 februari Start profielwerkstuk – PWS 5 vwo 

20- 28 februari Voorjaarsvakantie 

1 maart Huiswerkvrij 

8 maart  Start toetsweek t/m 17 maart 

 
Lestijden, schooltijden en pauzes  
Wanneer is een schooldag eigenlijk afgelopen? Ondanks dat de lessen vroeger dan voorheen 
afgelopen zijn, is de schooldag later in de middag rond 16.30 uur pas echt afgelopen. De tijd die na 
de online lessen niet is ingeroosterd, is uiteraard te gebruiken voor het maken van huiswerk en/of 
het stellen van vragen. Examenleerlingen hebben in de middag mogelijkheden om steunuren te 
bezoeken. Neem vooral af en toe een pauze overdag! Pauzemomenten tijdens de dag zijn 
noodzakelijk om de focus op het schoolwerk te kunnen vasthouden.   
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Gedragscode onderwijs op afstand                
De gedragscode onlineonderwijs is aangepast. Ten opzichte van de vorige versie is hij vooral ingekort 
en versimpeld, zodat hij hopelijk nog beter toepasbaar is. In de gedragscode staan de afspraken die 
voor leerlingen en docenten gelden tijdens de online lessen Doorlezen kost 2 minuten, dus doe dat 
vooral even. De gedragscode wordt als bijlage van deze nieuwsbrief meegestuurd. 

Toetsweek vanaf 8 maart voor 4,5,6 vwo 
Voor 5 vwo en 6 vwo wordt de schoolexamenweek op school georganiseerd, omdat het voornamelijk 
schoolexamens betreft. Toetsen vinden vooral in gymzalen plaats. We huren hiervoor extern 
personeel in om de toetsing in goede banen te kunnen leiden. Voor 4 vwo onderzoeken we 
momenteel de optie om de toetsen op school af te kunnen en mogen nemen. Uiteraard zijn we 
afhankelijk van verruiming van de corona maatregelen en bovendien weten we nog niet zeker of we 
over voldoende surveillanten kunnen beschikken. Meer duidelijkheid over de organisatie van de 
toetsweek in 4 vwo volgt volgende week. 

Examens in 6 vwo                                
In de nieuwsbrief van december hebben we u geïnformeerd over aanpassingen rondom de centrale 
examens. Het eerste bericht vanuit het ministerie ging toen over het tijdspad van de afname van het 
centraal examen en het tweede bericht 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 deze met u delen. De verwachting is, dat dit 
rond 15 februari zal zijn.  

Controle examendossiers 6 vwo                                          
Volgende week stuurt de administratie aan alle ouders van eindexamenkandidaten 6 vwo het huidige 
en actuele examendossier op. Allereerst ter informatie maar zeker ook ter controle. Verzoek om het 
dossier, de basis van het eindexamen, te controleren op volledigheid en juistheid. Zijn er 
onduidelijkheden? Dan kan in overleg met de mentor actie ondernomen worden. Op deze manier 
willen we eventuele fouten snel signaleren en zo spoedig mogelijk aanpassen. 

Start PWS in 5 vwo - aftrap op 11 februari 
Volgende week op 11 februari en een week later op 18 februari zal er om 14.00 uur een korte, 
verplichte bijeenkomst zijn voor alle 5 vwo leerlingen. Hier wordt het profielwerkstuk 
geïntroduceerd, een samenwerkingsopdracht waarmee leerlingen starten in 5 vwo en uiteindelijk 
afronden in 6 vwo. Het eindresultaat telt mee voor het eindexamen. De bijeenkomst vindt plaats via 
Microsoft Teams en meerdere info volgt komende week. We gaan ervan uit, dat de leerlingen 
volgend schooljaar hun profielwerkstuk weer kunnen presenteren aan ouders, medeleerlingen en 
docenten. 
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Afronding PWS in 6 vwo  
Bijna alle eindexamenkandidaten hebben het PWS op vrijdag 22 januari ingeleverd. In de late uren 
voor middernacht was het druk met het online inleveren van prachtige exemplaren. De beoordeling 
is in volle gang. IB-leerlingen hebben perse een presentatiecijfer nodig. Ze gaan op 10 februari  in de 
middag en avond via Teams met behulp van een PowerPoint in het Engels de opzet, werkwijze en 
resultaten van hun PWS presenteren. Docenten/begeleiders en ouders kunnen de presentatie online 
volgen. 
 
Webinar Girls in science op 4 februari 
Alle meisjes van 4,5 en 6 vwo zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan onderstaand webinar. 
Sinds enige jaren is 11 februari door de VN uitgeroepen tot International Day of Women and Girls in 
Science. In het kader daarvan organiseert de Universiteit Leiden op donderdag 11 februari 2021 de 
online webinar: Girls in Science. Zij nodigen meiden uit vwo 4, 5 en 6 van harte uit om zich te laten 
inspireren over de vele mogelijkheden in natuurkunde, sterrenkunde en informatica. Rolmodellen 
met een bèta achtergrond worden in de schijnwerpers gezet en laten zien welke uiteenlopende 
mogelijkheden er zijn als je Natuurkunde, Sterrenkunde of Informatica hebt gestudeerd. De online 
webinar Girls in Science is een aanrader voor meiden die meer willen weten wat je allemaal kunt met 
natuurkunde, sterrenkunde en informatica. 

Voor meer informatie en aanmelden ga naar: universiteitleiden.nl/webinargirlsinscience   

Uitkomst enquêtes en leerling arena              
Afgelopen week zijn 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. Opvallende zaken:  

Het 40 minuten rooster wordt door de leerlingen als heel prettig ervaren.  
Leerlingen zien grote verschillen tussen de docenten en ze vragen om meer uniformiteit. "leer van 
elkaar" was een opmerking van een leerling. 
Ook qua inleverplatforms willen ze meer uniformiteit. 
Leerlingen vragen ons ook om onderling meer en beter af te stemmen. Als alle docenten 
tegelijkertijd grote opdrachten geven zonder het van elkaar te weten dan lopen de leerlingen vast. 
De lessen worden (in tegenstelling tot de eerste lockdown) allemaal online gegeven; alleen de MS-
Teams link in magister wordt soms laat gedeeld. *) 
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 min lessen niet te kort zijn voor alle lesstof. Ouders maken zich ook zorgen om toetsing, 
bevorderingsnormen en huiswerkcontrole. Ouders lijken niet aan te geven dat hun kind overbelast is. 
Wel dat hun kind school mist en het contact met klasgenoten mist.  
  
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, soms wat veel 
en lange brieven.  We krijgen als school echt veel complimenten van met name de ouders en dat 
doet ons goed. 
 

https://www.universiteitleiden.nl/campagne/science/girls-science-webinar
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*) leerlingen kunnen ervan uitgaan dat alle lessen gewoon online plaatsvinden. De teams-vermelding 
in Magister wordt soms laat gedeeld om te voorkomen dat de les-link vooraf wordt gedeeld met 
mensen buiten de schoolorganisatie die vervolgens in een les plaatsnemen en onrust veroorzaken. 
We zoeken naar een technische mogelijkheid om dit tegen te gaan. 

Personeel                                                                                                                                                                          

Een aantal 4 vwo en 5 vwo lesgroepen krijgt een andere docent voor maatschappijleer: de heer de 

Laat is per 1 februari vervangen door de heer Van Oers                                                                    

Mevrouw Lüchinger van godsdienst is helaas door ziekte langere tijd niet inzetbaar. Naar vervanging 

wordt gezocht. Haar mentorklas wordt waargenomen door Mw. Stevens. 

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u nog de gedragscode onderwijs op 

afstand 

 

 

 

 


