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Beste ouders, 

2021 is begonnen.  

Ik wens iedereen een gezond en gelukkig nieuw jaar toe, waarin we hopelijk weer terug kunnen keren naar wat 

in 2019 zό normaal was dat we niet eens wisten hoe erg we er nu naar zouden kunnen verlangen. De lockdown 

duurt (hopelijk) nog een paar weken. Ik realiseer me heel goed dat de lockdown een extra zware wissel op 

iedereen trekt. Onderwijs is nu eenmaal iets dat gebeurt in het contact tussen leerling en docent. Hoe mooi de 

techniek ook is die we in 2021 voor handen hebben, het haalt het in veel gevallen niet bij fysiek contact, waarin 

je elkaar echt in de ogen kunt kijken. 

 

Vóór de kerstvakantie heeft u een brief ontvangen over het onderwijs tijdens de lockdown.  

Wij hebben er als school voor gekozen om na één dag voorbereiding online les te geven. Dat ging in de meeste 

gevallen goed, maar onvermijdelijk kwamen we ook hobbels tegen. Het is fijn dat deze zijn opgepakt, zodat we 

in 2021 goed uit de startblokken kunnen komen.  

 

In deze nieuwsbrief zal ik de belangrijkste zaken voor het onderwijs op afstand nog kort noemen.  

De landelijke vaccinaties gaan deze week van start en - hoewel het nog wel een afzienbare tijd zal duren 

voordat iedereen gevaccineerd zal zijn -  gloort er op de middellange termijn hoop aan de horizon.  

Tot die tijd zullen we vast en zeker nog een aantal keer moeten schakelen en zal er een beroep worden gedaan 

op de vaardigheden die we het afgelopen jaar met elkaar hebben moeten ontwikkelen.  

 

Het is een kwestie van de lange adem geworden, maar met de ervaring die we opgebouwd hebben, heb ik er 

alle vertrouwen in dat we er doorheen zullen komen.  

Bas Pijnappel 

In deze nieuwsbrief: 

➢ Lockdown 
➢ Ziek- en betermelden 
➢ Oudergesprekken 
➢ Start semester 2 
➢ Docentennieuws 
➢ Belangrijke data in de komende twee maanden 

 

Lockdown 

Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van 15 december jl. zullen de lessen gedurende de lockdown voor alle 

niet-examenleerlingen online gegeven worden. Ten opzichte van de vorige berichtgeving is er een kleine 

wijziging met betrekking tot de praktijkvakken. 

Welke vakken wel, en welke niet? 

De vakken beeldende vorming en muziek worden wél online gegeven. De vakken drama en lichamelijke 

opvoeding vallen uit. De modules Chinees, Spaans en filosofie worden online gegeven. De modules sport, 

voetbal, drama en muziek vallen uit. 

In Zermelo staat het up-to-date rooster.  
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Hoe lang duren de lessen? 

De lessen worden gegeven volgens het 40’ rooster. In zermelo, magister én op de website staan de tijden 

vermeld. 

 

Belangrijke documenten voor het onderwijs op afstand 

Op het Visser ’t Hooft Lyceum gebruiken we diverse online middelen zoals Cum Laude Learning (elo) en 

Magister in onze dagelijkse gang van zaken. Het programma Microsoft Teams zal de komende maand een 

belangrijk(ere) rol op zich gaan nemen. Dit programma gebruiken wij om online les te geven en geeft de 

leerlingen en docenten ook de mogelijkheid om met elkaar individueel, of in groepsverband te ‘chatten’ of te 

bellen bij korte vragen of om te overleggen.  

De meeste leerlingen zullen ondertussen wel enigszins bekend zijn met het programma door eerder gebruik. 

Toch kan het handig zijn nog eens de handleiding door te lezen voor meer informatie óf wanneer er zich 

problemen voordoen. De handleiding is hier te downloaden. Daarnaast is er een protocol en gedragscode op de 

website te vinden waarin informatie staat over de verschillende digitale middelen die de leerlingen en 

docenten tot hun beschikking hebben. In dit 

protocol staan ook enkele (gedrags)regels voor de leerlingen zodat de lessen voor iedereen zo effectief en 

prettig mogelijk zijn. Hier staat ook een paragraaf in over privacy waarvoor we speciaal aandacht willen vragen. 

Vragen? 
Als leerlingen vragen hebben over een programma of hun wachtwoord kwijt zijn, kunnen ze contact opnemen 
met de onderstaande mensen. Het is fijn als de leerling de mentor even in de cc zet, zodat deze vinger aan de 
pols kan houden. 
 
MS Teams of schoolaccount:  ict-servicedesk@scoleiden.nl  
Leenlaptop:    ict-servicedesk@scoleiden.nl 
Cum Laude Learning:   mevr. Groenewoud – grg@vhl.nl  
Magister:    mevr. Gertenaar – gta@vhl.nl 
     
Aan- en afwezigheid 
De aanwezigheid van leerlingen wordt tijdens de online lessen gecheckt door de docent en in magister 
verwerkt. Ook gedurende de les zal de leerlingen regelmatig iets gevraagd worden. Als een leerling bij aanvang 
aanwezig was maar aanhoudend ‘geen gehoor’ geeft gedurende de les zal de aanwezigheid mogelijk aangepast 
worden van aan- naar afwezig. 

https://vhl.nl/leiden/wp-content/uploads/2020/10/Handleiding-Microsoft-Teams-voor-leerlingen-september-2020.pdf
https://vhl.nl/leiden/protocol-en-gedragscode-coronatijd/
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Ziek- en betermelden 
Het ziek- en betermelden gaat op de gebruikelijke manier. Wij willen u met klem vragen om duidelijk aan te 

geven of uw kind mee kan doen aan de online lessen of niet. Dit is belangrijk voor de registratie in magister en 

de check op aanwezigheid. Mocht uw kind een dag niet in staat zijn om les te volgen en daarna opknappen en 

toch mee kunnen doen, dan horen we dat graag van u. Het betermelden is dus eigenlijk nog belangrijker dan 

als we fysiek op school zijn. 

Tot de lockdown is afgelopen is het voor ons voor de thuiszittende leerlingen niet nodig om door te krijgen of 

uw kind Covid-19 heeft of in quarantaine zit. Ná de lockdown willen we dat vanzelfsprekend wel weer graag 

van u weten. 

Voor de leerlingen die wel fysiek naar school gaan (onder andere examenleerlingen) blijft het natuurlijk wel 

belangrijk om de richtlijnen zoals vóór de vakantie te volgen en door te geven via de absentenlijn of een 

leerling covid-19 heeft en/of in quarantaine moet. 

Oudergesprekken 
Op 11 en 12 januari zijn de mentorgesprekken voor de onderbouw. U heeft zich hiervoor in kunnen schrijven 

vóór de vakantie. De definitieve tijd ontvangt u per mail van ons. In die mail staat een link die u toegang geeft 

tot het onlinegesprek via MS Teams. Omdat alles digitaal zal gaan, is het nog belangrijker voor docenten en 

ouders om zich te houden aan de tijd. We hebben inmiddels veel ervaring met het voeren van 

oudergesprekken op afstand dus het zal vast in orde komen.  

Start semester 2 
Vanaf 25 januari start het 2e semester. Dat betekent dat er vanaf die week een nieuw rooster zal zijn. Voor een 

enkele klas betekent dat dat er ook een andere docent de lessen zal verzorgen. Wie dat betreft is later in deze 

nieuwsbrief te lezen. 

Belangrijke data in januari 

Datum Onderwerp Actie nodig 

8 t/m 12 januari 40 min-rooster  

11 en 12 januari 10 minutengesprekken 
Ouders/mentor (onderbouw) 
Ouders/vakdocent (bovenbouw) 
– op afstand 
Uitnodiging ontvangt u per mail 

(inschrijving is gesloten voor de vakantie) 

25 januari Start semester 2: nieuw rooster (in Zermelo staat het nieuwe rooster) 

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

 

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

