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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,  
 
De school is vorige week door leerlingen volgehangen met mooie kerstversieringen, de 
kerstsfeer was zichtbaar en voelbaar in de school. Vrijdag zagen we bovendien buitengewoon 
veel paars en regenboogkleuren omdat het paarse vrijdag was. Hiermee klopt de 
kerstboodschap van liefde en verbondenheid weer helemaal.  
Dit gevoel leken we bijna even kwijt te raken door de heftige discussie die ontstond in de 
sociale media eind november. Gelukkig zie ik dat het contact en de verbondenheid op school 
groot is. Samen komen we ook deze crisis weer te boven.  
 
Inmiddels is bekend geworden dat de scholen de deuren moeten sluiten. De kerstversieringen 
zijn gisteren opgeruimd en kinderen en collega’s werken vanuit huis. Dit vergt van de kinderen, 
van jullie als ouders en van ons als school weer een hoop flexibiliteit. Geluk bij een ongeluk is 
dat we inmiddels ervaring hebben en dat het dit keer waarschijnlijk wat minder lang gaat duren. 
In deze nieuwsbrief heb ik zaken opgenomen die misschien voor de komende lockdown periode 
niet van toepassing zijn maar bij de hervatting van de lessen op school wel weer actueel  
zijn.  
 
Ik maak van deze nieuwsbrief  gebruik om jullie te bedanken voor het geduld en de inzet in dit 
rare jaar. Ik voel me redelijk uit het veld geslagen door alle ontwikkelingen en zie uit naar de 
vakantie. Ik wens jullie dan ook een gelukkig kleinschalig kerstfeest, een vakantie met 
oplaadmogelijkheden en een gezond en gezellig begin van het nieuwe jaar.  
  
Alexandra Vleeming 
 
Datumlijst 
 

15 dec Kladversie PWS inleveren 5h 

Kerstvakantie 

19/12- 3/1 

Mogelijkheid voor 5h om cursus te 

volgen 

6/7 januari Herkansingen SE1 en SE-nul voor 5h 

9/10 en 16/17 januari 

Wordt verplaatst; bericht volgt 

Mogelijkheid voor 4h om 

weekendcursus te volgen 

19 januari wordt waarschijnlijk verplaatst  Herkansingen SE1 4h 

24 januari Start tweede semester; nieuwe roosters! 
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Ojee lockdown twee 
Nu we de komende tijd op afstand moeten werken moeten er een paar dingen goed geregeld 
worden zodat de voorwaarden geschapen worden om in ieder geval deze periode zo succesvol 
mogelijk te maken.U heeft gisteren een brief ontvangen waarin staat hoe we dit gaan 
vormgeven. In deze nieuwsbrief wilde ik nog wat praktische tips geven dit met name voor onze 
heerlijke havo leerlingen wellicht niet overbodig zijn. 
Leerlingen moeten hun boeken uit hun locker gehaald hebben zodat ze thuis alles hebben. 
Mochten er nog spullen in de lockers zitten dan mogen ze dit ophalen donderdag of vrijdag 
tussen 14:00 en 16:00. 
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 het niet te doen. Bovendien kunnen we dan de 
presentie van de leerlingen niet registreren. 
Het gewone lesrooster zal worden gevolgd maar dan wel met kortere lessen. Het advies 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. Door deze kleine rituelen dagelijks vol te houden is de 
mindset beter gericht op het leren. 
 
Laten we er samen het beste van maken 
 
 
 
Meer focus op hygiëne en mondkapjes bij hervatting lessen op school 

 

Ook na de tweede lock down zijn we zijn voorlopig 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. 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 (vle@vhl.nl). 
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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. 

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. 

Kerstviering 
 

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 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. 
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. 
 
 

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 het 7de uur komt de voltallige leerlingenraad voor het eerst bij elkaar. Ze 
gaan gewichtige zaken bespreken zoals Paarse Vrijdag, de online lessen en rechten van 
leerlingen. Mocht je nog een thema hebben die je zou willen voorleggen aan de leerlingenraad 
kan je mailen naar: leerlingenraad@vhl.nl. 

mailto:leerlingenraad@vhl.nl
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Verder op de agenda van de leerlingenraad staat een gesprek met twee wethouders, een 
training van het Landelijk Aktie Kommitee Scholieren en de regenboogvlag uithangen. Het zijn 
bezige bijtjes. Denk je dat deze raad iets is voor jouw zoon of dochter? Spreek er eens over 
thuis! We zoeken vooral nog vertegenwoordigers vanaf de mavo-en havo-afdeling. 
  
Lieke Kleinsmann – begeleidend docent 
kll@vhl.nl 
 
 

 
Oudermiddag/ avond 

U ontvangt via het secretariaat de informatie over de ouderavond van 12 januari. Deze 
ouderavond zal plaatsvinden via microsoft Teams. 

Inhalen gemiste toetsen van de toetsweek 

De afgelopen periode was voor mijn gevoel gevuld met voorbeelden van Murphy’s law; Er 
kwam een piek in ziek- en quarantaine meldingen precies toen de toetsweek begon. Tot 
overmaat van ramp bleek de telefooncentrale een storing te hebben gehad waardoor we veel 
ziekmeldingen niet, of te laat, hebben ontvangen. Tijdens de toetsweek hebben we gelukkig 
een aantal toetsen op afstand kunnen afnemen bij leerlingen die in quarantaine zaten. Helaas 
waren sommige leerlingen echt te ziek om toetsen te maken 
De afgelopen weken hebben we daarom een grote slag geslagen met het inhalen van toetsen. 
De toetsen die nu nog gemist zijn moeten we door middel van maatwerkprogramma’s gaan 
laten inhalen.  

Herkansingen  

we blikken alvast vooruit naar de herkansingen. 

Voor 4 havo betreft het een herkansing van toetsweek 1. Hoe gaat het in zijn werk? Het idee 
was om de ssl weekend-maatwerkcursussen plaats te laten vinden voorafgaand aan de 
herkansingen. Nu de scholen dicht moeten en de ssl-cursus (voor niet-examenleerlingen) geen 
doorgang kan vinden proberen we de bijspijker cursus te verplaatsen en ook de herkansingen 
te verplaatsen. Zodra we weten of dit gelukt is zullen we dat laten weten. 

we kunnen de leerling geen papieren cijferlijst en herkansingsformulier uitdelen. We willen 
daarom vragen of de leerlingen bij de mentor kan aangeven welk vak er herkanst wordt. Dit 
moet uiterlijk 6 januari bij ons bekend zijn. 

Voor 5 havo vinden de herkansingen plaats op 6 en 7 januari. Het betreft hier twee 
herkansingen waarbij leerlingen kunnen kiezen uit toetsen die gemaakt zijn tijdens SEnul en/of 
SE1. Dat kan dus betekenen dat het twee toetsen uit dezelfde toetsweek betreft, of twee 
toetsen uit verschillende toetsweken, het is theoretisch zelfs mogelijk om twee toetsen van 
hetzelfde vak te herkansen (of dat strategisch handig is is een tweede). De 
herkansingsformulieren moeten uiterlijk 17 december worden ingeleverd. Deze formulieren zijn 
inmiddels uitgedeeld. 
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Open dagen HBO 
 
De open dagen zijn, zoals waarschijnlijk allang bij u bekend, inmiddels van start gegaan. 
Anders dan anders, want het gebeurt allemaal op afstand. Ook het proefstuderen kan trouwens 
op afstand, even als chatten met studenten. Het hele schooljaar door, meestal in het weekend, 
maar soms ook op een doordeweekse dag. In het laatste geval kan uw zoon of dochter vrij 
vragen van les bij de heer Susan (sus@vhl.nl).  
Stimuleer uw zoon of dochter vooral gebruik te maken van deze hulp bij het kiezen van een 
vervolgopleiding. Voor de data kunt u terecht op de sites van de verschillende hogescholen. 
 
En ik heb het de vorige nieuwsbrief al eerder genoemd, maar wil het graag nog een keer doen: 
Een andere aanrader ter ondersteuning van de studiekeuze is de jaarlijkse uitgave van de 
decanenvereniging: http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2020/ 
Neem eens een kijkje. 
 
In de mentorles zullen de keuze-activiteiten het hele schooljaar door regelmatig worden 
besproken. 
 
 
 

Teamnieuws. 

Jop Hoekstra is terug van baby verlof. Hij heeft zijn werkzaamheden als docent en mentor 

weer volledig (doch met kleine oogjes) opgepakt. 

De heer Van Zijp (wiskunde en nlt)  zal in het tweede semester zijn nlt lessen blijven geven aan 

5h maar zijn 4h wiskunde b klas zal worden overgenomen door mevrouw Anholts. 

De heer Kinsella zat in het tweede semester de aardrijkskunde lessen in 4havo van mevrouw 

Versnel overnemen  

Mevrouw Bechis (Engels) is in het tweede semester weer terug van haar sabbatical. Zij zal de 

klassen die in het eerste semester les hebben gehad van mevrouw Doup voor haar rekening 

nemen. 

 

 

mailto:sus@vhl.nl
http://decazine.vvsl.nl/Studiekeuzespecial2020/

