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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De nieuwsbrief van maart ontving u helaas pas toen de maand al voor een kwart voorbij was. Zo laat 

als die brief kwam, zo vroeg is deze nieuwsbrief van april. De reden is dat er vandaag meerdere 

brieven uw kant op komen waar ik in deze nieuwsbrief heel kort aandacht aan besteed. Liever op 1 

dag alles dan meerdere informatiebrieven verdeeld over twee weken.  

In de maand april wordt er in het hele land druk gewerkt aan de vormgeving van het Nationaal Plan 

Onderwijs. Ook hier op school spreken we op korte termijn over wat de leerlingen nodig hebben om 

uiteindelijk een diploma, passend bij hun cognitieve capaciteiten te halen. Binnen dat aanbod is niet 

alleen aandacht voor het bijspijkeren van (vak)kennis maar zullen ook vaardigheden en sociaal 

emotionele aspecten meegenomen worden. Met de zak geld van het ministerie zijn we er nog niet. 

De plannen moeten goed doordacht zijn én bovendien voldoen aan de voorwaarden die gesteld 

worden door de minister. Daarnaast kunnen we dit natuurlijk niet alleen en zal er op een later 

moment ook een feedback ronde zijn waarbij leerlingen en ouders gevraagd wordt te reageren op de 

plannen die wij de komende periode zullen ontwikkelen. 

Het is op dit moment helaas nog steeds alle hens aan dek om überhaupt de school draaiende te 

houden. Er zijn niet veel covid-19 besmettingen maar het aangescherpte testbeleid en de adviezen 

met betrekking tot preventief testen zien we op dit moment toch meerdere collega’s en leerlingen 

die niet naar school kunnen komen in afwachting van een test. De focus ligt op dit moment op de 

examenklassen en we begrijpen dat dat soms ‘oneerlijk’ voelt. Voor ons is dit nu een passende en 

logische keuze omdat de onderbouw meer tijd heeft om de achterstanden nog weg te werken. Na de 

meivakantie hebben de examenklassen geen les meer omdat de centraal examens beginnen. We 

verwachten dan ook weer meer focus op de onderbouw te kunnen leggen en beter aan te sluiten bij 

wat dáár nodig is. 

Annemarie Davelaar 

In deze nieuwsbrief: 

➢ Dank! 
➢ Rapport, bevorderingsnormen en een prognosebrief 
➢ Vervroegde profielkeuze voor klas 3 havo en 3 vwo 
➢ Definitieve profielkeuze 
➢ Ingelaste toetsdagen 
➢ Dialoog onder druk 

 

Dank! 
Vorige week heeft u een brief ontvangen waar wij om hulp vroegen bij het vinden van een geschikte 

ruimte om onze examenleerlingen hun examen te laten maken. Het aantal mails was 

hartverwarmend! Het heeft ons echt goed gedaan te merken dat u zo graag meedenkt en hulp wilt 

geven. Deze week worden alle ouders die gereageerd hebben telefonisch benaderd om verder te 

onderzoeken wat geschikt is. 
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Voor nu in ieder geval ontzettend bedankt voor uw betrokkenheid én daarmee de opsteker van het 

jaar! 

 

Rapport, bevorderingsnormen en een prognosebrief 

De rapporten worden komende donderdag uitgereikt aan het segment wat die dag op school is. De 

leerlingen die online les krijgen op donderdag zullen hun rapport op dinsdag 6 april ontvangen. De 

bevorderingsnormen zijn inmiddels met u gedeeld en de kolommen met de adviezen van de 

docenten zullen donderdag zichtbaar worden voor alle leerlingen. 

Er wordt bij het rapport ook een prognosebrief aan de leerlingen meegegeven. Dit is, zoals de naam 

al zegt, een prognose. We hopen allemaal dat we de lessen op school zullen kunnen blijven geven en 

dat we misschien wel meer versoepelingen krijgen waardoor groei nog zeker mogelijk zal zijn. 

 

Definitieve profielkeuze 

In tegenstelling tot eerdere berichten is de datum voor de definitieve profielkeuze verplaatst: in 

verband met de vervroegde profielkeuze, waarbij de leerlingen uit de derde klas vanaf 10 mei alleen 

hun profielvakken zullen volgen, is het noodzakelijk dat de profielkeuzes eerder bekend zijn. In 

aanloop naar 10 mei zullen de mentoren inventariseren welke vakken de leerlingen zullen gaan 

volgen. Dit kan alleen wanneer de vakken definitief gekozen zijn. Om die reden zal de inleverdatum 

verschoven worden: van vrijdag 16 april tot de week van 5 april (uiterlijk 9 april).  

Mochten er nog vragen zijn met betrekking tot de profielkeuze, kunt u contact opnemen met de 

mentor van uw kind, of met de decaan (dhr. Visser, vsr@vhl.nl voor havo, of mvr. Breukel – de Groot, 

bri@vhl.nl voor vwo) 

 

Vervroegde profielkeuze voor klas 3 havo en 3 vwo 

In klas 3 krijgen leerlingen de kans om na de meivakantie alleen de vakken van hun vakkenpakket te 

volgen. Meer informatie ontvangen de ouders en leerlingen uit klas 3 per mail. 

 

Ingelaste toetsdagen 

Vanwege de invloed die de coronacrisis dit jaar op ons lesprogramma heeft gehad, hebben we dit 

jaar relatief weinig toetsen kunnen afnemen. De afgelopen weken hebben we van zowel ouders als 

leerlingen het verzoek gekregen om te kijken of we hier een oplossing voor kunnen verzorgen. Dit 

vanwege het feit dat leerlingen en ouders door de weinige cijfers soms niet goed kunnen inschatten 

waar de leerling ‘staat’. Ook helpen cijfers natuurlijk de docent om een nauwkeuriger inschatting van 

het juiste niveau te maken. 

Daarom is besloten dat in week 16 op [20 tot 23 april voor klas 3; 22&23 april voor klas 2] er extra 

toetsdagen worden ingelast. Anders dan bij normale toetsweken worden dit keer alleen die vakken 

getoetst waarvan de docent aangeeft dat dat nodig is. Sommige docenten hebben immers andere 

manieren gevonden om hun leerlingen te monitoren, bijvoorbeeld via verschillende opdrachten of 

hybride toetsen. Door te kiezen voor extra toetsmomenten hoeft de docent niet langer veel kostbare 

lestijd in te zetten voor toetsing. 

Het zal per klas verschillen welke vakken zullen worden getoetst. De mentor informeert uw kind 

welke toetsen er op de verschillende dagen zijn. Het kan voorkomen dat de ene klas gewoon lessen 
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heeft en de andere klas toetsen. We vinden het fijn dat het aantal toetsen beperkt is gebleven en dat 

we dit gedifferentieerd kunnen aanbieden zodat de tijd op school zoveel mogelijk besteed kan 

worden aan lessen. 

Dialoog onder druk 

In de maand april zullen een aantal docenten en onderwijsondersteunend personeelsleden 

deelnemen aan een training ‘dialoog onder druk’ van school en veiligheid.  

De training Dialoog onder Druk ondersteunt docenten en hun collega’s bij het bespreken van 

moeilijke en gevoelige onderwerpen. In de training wordt achtergrondinformatie over 

maatschappelijke spanningen en het effect dat deze kunnen hebben in de school en in de klas. Er is 

veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en inzichten. Op basis van voorbeelden uit de eigen 

werkpraktijk wordt er met een acteur geoefend hoe hier op een goede manier mee omgegaan kan 

worden. 

Na de training met een beperkte groep medewerkers, zal de kennis breder in de school gedeeld 

worden. 

Belangrijke data in april 
Datum Onderwerp Actie nodig 

1 april Uitreiking rapport segment 1  

6 april Uitreiking rapport segment 2  

2 april Vrij voor leerlingen vanwege 
ontwikkeldag docenten 

 

6 en 7 april Oudergesprekken vakdocenten  

7 – 14 april TTO week  

12 en 13 april Ouderavond/middag vakdocenten 
onderbouw, mentor bovenbouw 

Opgeven via magister 

20 -23 april Toetsdagen onderbouw Uw kind hoort van de mentor welke toets 
wanneer. Deze toetsen verschijnen 
volgende week ook op zermelo. 

26 april tot en met 
9 mei 

Meivakantie   

   

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

 

 

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

