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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Geachte ouders en beste LLeerlingen, 

Ons schooljaar begon niet zoals ik wilde. Doordat er een centrale tikfout is gemaakt bij Magister zijn 

alle uitnodigingsberichten verstuurd naar een leerlingaccount dat niet bestond namelijk 

LLeerling.vhl.nl. Gelukkig begonnen we, opgeladen door de vakantie, positief aan ons schooljaar en 

hebben we gemerkt dat, dankzij de inzet van veel ouders en de flexibiliteit van onze leerlingen, de 

introductie eigenlijk door heel veel leerlingen op maandag gewoon door heeft kunnen gaan. Mijn 

dank gaat uit naar alle ouders die ervoor hebben gezorgd dat hun lieve puber uit bed is gekomen en 

naar school is gegaan. 

Nu we een weekje echt draaien krijg ik erg veel positieve geluiden van mijn collega’s over hoe leuk de 

havo klassen dit jaar toch weer zijn. Ik denk ook dat we stiekem allemaal zó blij zijn dat we weer naar 

school kunnen na de afgelopen anderhalf jaar dat we extra waarderen wat eerst vanzelfsprekend 

was. Dit geldt zowel voor ons als voor de leerlingen vermoed ik. 

In deze eerste (lange) nieuwsbrief vindt u veel praktische informatie. In de bijlagen stellen de 

teamassistenten zich voor en stel ik mijzelf ook aan u voor. 

We gaan er een mooi schooljaar van maken en ik heb er veel zin in!! 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Vleeming 

Belangrijke data in september en oktober  

Datum Onderwerp Actie nodig 

Di 14  sept • 4 havo Kennismakingsavond 
voor ouders op school 

• VHL Ontwikkelochtend; 
leerlingen eerste drie uur 
lesvrij 

 

U ontvangt een aparte brief met de tijden 

Wo 15 sept • 5havo kennismakingsavond 
voor ouders op school 

• 5 havo Leerlingen ontvangen 
een uitdraai van hun 
examendossier uit 4 havo 

• 4h theatervoorstelling 
Srebrenica voor leerlingen 
met geschiedenis in het 
pakket 

• U ontvangt een aparte brief met de 
tijden 

• Het dossier moet door leerlingen 
ondertekend voor of op 20 
september weer worden 
ingeleverd.  

Wo 22 sept 4, 5 havo: Inhaalochtend 
schoolfotograaf 

Alleen als je de eerste keer niet aanwezig 
kon zijn bij de schoolfoto. 
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Vrij 24 sept 5h veldwerkdag voor leerlingen met 
aardrijkskunde in het pakket 

Meer info volgt vanuit de sectie 
aardrijkskunde. 
 

Di 28 sept  4 5 havo  VHL ontwikkelmiddag les t/m 
lesuur 3, daarna vrij 

 

Ma 4 okt 4,5 havo vrije dag ivm Leidens Ontzet  

Ma 11 t/m vr 15 
okt 

5h: Excursieweek. Leerlingen gaan drie 
dagen met hun klas op excursie én 
besteden twee dagen op school. Deze 
twee dagen staan in het teken van hun 
profielwerkstuk.  
 

Over de excursieweek ontvangt u a.s. 
dinsdag 7 september een aparte brief.  

Za 16 t/m zo 24 okt Herfstvakantie  

Ma 25 okt 4, 5 havo Huiswerkvrij  

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

 

Ouderavonden 
Op dinsdag 14 september ontvangen we de ouders van 4havo in 3 shifts op school om kennis te 
maken met de mentor. 
Op woensdag 15 september ontvangen we de ouders van 5 havo ook in 3 shifts op school. 
Wij vinden persoonlijk contact belangrijk en willen dit volgens de coronarichtlijnen zoveel mogelijk 
normaal doorgang laten vinden. 

Wij hebben een uitnodigingsbrief gestuurd, maar soms gaat er wel eens iets mis       dus fijn als u 
even de mailbox controleert. 
 

Coronamaatregelen 
Op vrijdag 27 augustus heeft u van de schoolleiding een uitgebreide brief ontvangen met daarin alle 
maatregelen die rondom corona van kracht blijven. Wij willen ze in deze nieuwsbrief niet allemaal 
herhalen, maar vragen onze leerlingen wel nogmaals speciale aandacht voor het dragen van een 
mondkapje (buiten de lokalen), het houden van 1,5 meter afstand tot onze personeelsleden en het – 
vrijwillig – tweewekelijks testen met een zelftest. Samen zorgen voor we op deze manier voor een 
veilige school!  
Wij hebben gisteren 300 (!) mondkapjes uitgedeeld aan leerlingen die er geen eentje bij zich hadden. 
Zou u ons kunnen helpen door uw zoon of dochter een mondkapje mee te geven als hij/zij van huis 
gaat? 

 
Absentie en verlof 
Omdat dit de eerste nieuwsbrief van het jaar is, maken wij graag van de gelegenheid gebruik een 
aantal praktische zaken nog even onder uw aandacht te brengen over absentie en verlof. In de 
bijlage stellen de teamassistenten zich voor. Zij zijn uw contactpersoon bij absentie. 

 
Absentiemeldingen 

Ouders bellen de absentenlijn "071-5154465" deze is 24/7 bereikbaar, wel graag met duidelijke 

vermelding van naam leerling, klas, welke dag. Elke dag herhalen! 

Als een leerling vanwege een blessure niet kan mee kan doen met de gymles, dan willen we dit via 

een briefje weten. Het is het de bedoeling dat hij/zij in overleg met de gymdocent bepaalt hoe de 

lestijd in te vullen. De leerling is dus niet vrijgesteld van lestijd. 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/
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Moet uw zoon/dochter naar de dokter, ortho, etc? Plan deze afspraak zo mogelijk dan in na 

schooltijd. Lukt dit niet anders? Meld de afwezigheid dan via de absentenlijn. Vermeld daarbij: naam 

leerling, klas, datum afspraak, soort afspraak, welke lesuren afwezig. Eventuele briefjes van huis 

kunnen in 210 bij de teamassistenten worden ingeleverd.  

Ziekmelden in de toetsweek 

Als uw zoon/dochter ziek is in de toetsweek, gaat de ziekmelding wat anders dan in andere weken: 

bel in dat geval naar het nummer van school (071 517 1661) en vraag om doorgeschakeld te worden 

met de ‘functionaris van dienst’. De gemiste toets wordt ingehaald op de dag van de herkansingen. 

Herkansing missen, betekent helaas herkansing kwijt. Binnen 24 uur moet een schriftelijke en door 

thuis getekende bevestiging bij de teamleider worden ingeleverd.  

Bezoeken van Open Dagen hogescholen en universiteiten 

Universiteiten en Hogescholen organiseren open dagen. Wij stimuleren dat leerlingen daar naar 

toegaan en dat mag in beperkte mate in schooltijd. Voor docenten is het van groot belang om ruim 

van te voren te weten wie ze in hun les kunnen verwachten. Daarom de volgende afspraken: 

- Uiterlijk één week van te voren vraagt de leerling toestemming aan de mentor. Daarna wordt 
geen toestemming meer gegeven. De leerling neemt de uitnodiging en/of het programma 
van de open dag mee.  

- Na verkregen toestemming neemt de leerling zelf contact op met alle docenten van wie 
hij/zij die dag les zou hebben.  

- De leerling overlegt over in te halen en of vervangend werk. 
 

Ander verlof 

Buiten de officiële vakantiedata kan in principe geen vrij worden gegeven. Bij ingrijpende 

gebeurtenissen kunt u een verzoek om ‘extra vrij’ richten aan de locatiedirecteur. Het formulier 

hiervoor vindt u hier.  

Enquête executieve functies 

Binnenkort ontvangt u het verzoek een korte enquête in te vullen over de executieve functies van uw 

kind. Wij gebruiken dit om inzicht te krijgen in de domeinen die extra aandacht behoeven in de 

leervaardigheden van onze leerlingen. 

 

RT-afdeling VHL: dyslexie en dyscalculie 

Graag willen wij ons via de nieuwsbrief aan u voorstellen. Wij zijn het RT-duo (remedial teaching) van 

Visser ’t Hooft lyceum en ons kantoor is C0. Om meer duidelijkheid te geven over wat er mogelijk is 

voor leerlingen met een dyslexie-/dyscalculieverklaring binnen onze school is, geven wij hieronder 

een korte beschrijving van onze werkzaamheden.  

• Wij verzorgen de faciliteiten die binnen school geboden worden o.b.v. een dyslexie-/ 

dyscalculieverklaring of op handen zijnde dyslexie-/dyscalculieonderzoek, zoals o.a. 

o tijdsverlenging bij toetsen; 

o het programma Kϋrzweil (een voorleesprogramma) bij bijvoorbeeld toetsen of om 

thuis de schoolboeken voor te lezen; 

o regelkaarten bij toetsen; 

o het gebruik van een laptop tijdens de lessen en/of de toetsen. 

https://vhl.nl/leiden/wp-content/uploads/2020/11/VERZOEK-OM-VRIJSTELLING-SCHOOLBEZOEK-invulbaar.pdf
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• Daarnaast kunnen wij bemiddelen bij het aanbieden van een aangepast taal- en/of 

rekenprogramma, indien dit wenselijk is gezien de schoolresultaten en/of het welzijn van een 

leerling. Uiteraard houden wij ons aan de landelijk gestelde eisen en worden de plannen 

vooraf grondig met alle betrokken partijen besproken. 

• Tevens bieden wij, indien dit nodig is, kortstondige coaching aan op gebied van taal en/of 

rekenen. Een methode die o.a. gebruikt wordt, is de kernvisiemethode. Kortweg: een 

methode om te automatiseren middels beelddenken.  

• Ten slotte doen wij bij vermoeden van dyslexie/dyscalculie een vooronderzoek, waarbij wij 

o.a. tests afnemen. Op basis van dit (door externe bureaus vaak vereist) vooronderzoek 

geven wij advies. Wij stellen geen verklaringen op.  

Nieuwe leerlingen 

Graag willen wij voor elke leerling die nieuw is op onze locatie en een dyslexie-/dyscalculieverklaring 

heeft, zo snel mogelijk de faciliteiten waarvan zij gebruik willen gaan maken, op orde maken. Wij 

zullen daarom zo snel mogelijk contact met de leerlingen opnemen. En uiteraard kunt u of uw 

dochter/zoon ook zelf contact opnemen met ons via kur@vhl.nl. 

(NB. Indien uw kind al langer op onze locatie zit, en u wilt meer informatie of een gesprek over de 

specifieke situatie van uw dochter/zoon, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen.) 

Elke leerling vraagt om zijn/haar eigen aanpak en wij helpen daar graag bij.  

Met vriendelijke groet, 

Germaine Kurstjens en Wilma de Vries 

 

Van de decaan: Wat is LOB?  
LOB staat voor Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding. Het doel hierbij is om alle leerlingen niet 

alleen met een diploma maar ook met genoeg kennis over zichzelf de school te laten verlaten. 

Leerlingen die stevig in hun schoenen staan en die weten wie ze zijn en wat ze willen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: welke competenties passen bij mij? Welke vaardigheden heb ik in 

huis? Waar liggen mijn interesses? Hierbij is het belangrijk dat leerlingen leren reflecteren. Waarom 

passen deze competenties en vaardigheden bij mij? Waarom vind ik dit interessant?  

Dit kan niet alleen toegepast worden op het leren kennen van jezelf, maar bijvoorbeeld ook op 

schoolwerk: welke manier van leren past het beste bij mij? En waarom vind ik dat prettig? Of 

misschien juist wat past niet bij mij?  

Mochten er nog vragen zijn over LOB? Schroom niet om te mailen.  

Met vriendelijke groet,  

De heer Visser vsr@vhl.nl 

 

 

mailto:kur@vhl.nl
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Bibliotheek 
Dat het lezen van een boek belangrijk is voor de leesontwikkeling, de taalontwikkeling en de 

algemene ontwikkeling van jongeren is algemeen bekend. Wist u ook dat jongeren onder de 18 jaar 

gratis lid kunnen worden van de lokale bibliotheek?  

Wat is er dit jaar “nieuw” in 4 havo? 
Voor leerlingen die 4 havo doubleren is er een belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar. Wij 

werken nu met een 1-jarig pta. Toetsen in 4h tellen mee voor de overgang maar niet voor het 

examen. Uitzondering hierop zijn de schoolexamenvakken godsdienst, maatschappijleer, ckv, bsm en 

nlt. 

Binnenland-excursies 5 havo 

In de week voor de herfstvakantie zijn voor 5 havo (4m, 4v en 6v) driedaagse excursies gepland. U 

ontving hierover eerder een algemene brief op dinsdag 6 juli. Komende week ontvangt u een brief 

met daarin gedetailleerde informatie zoals reisdata, tijden, begeleiding en bestemming van de 

verschillende klassen.  

Profielwerkstukken in 5 havo 

Tijdens de introductiedagen is er door de 5havo leerlingen al een mooie grote stap gezet in hun 

profiel werkstuk (pws). Hieronder kunt u zien hoe de totstandkoming van het pws verloopt komend 

jaar. 
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FAQ 

Ik heb de vragen die ik de afgelopen tijd heb gekregen verzameld. 

Waarom zijn er eigenlijk zo veel  4 havo klassen dit jaar? 

De 4 havo afdeling is dit jaar met 9 klassen historisch groot. Dit heeft meerdere oorzaken. Meer dan 

de afgelopen jaren zijn er leerlingen vanuit het vwo naar de havo gekomen. Bovendien gaan veel 

leerlingen na de mavo verder met hun loopbaan op het VHL. Zij gaan op voor hun tweede diploma. 

Verder zijn er 4h leerlingen vertraging opgelopen in hun schoolroute en 4 havo nogmaals doen. 

Mijn zoon/ dochter wil graag van klas veranderen, kan dat? En Mijn zoon/ dochter wil van vak 

veranderen kan dat? 

Wij hebben (erg) veel verzoeken ontvangen van leerlingen en ouders om hun kind bij vrienden en 

vriendinnen te plaatsen of om van vak te wisselen. De aanvragen zijn allemaal onderzocht en waar 

het mogelijk was, is het toegekend. Het overgrote deel van de aanvragen bleek echter niet 

realiseerbaar. We werken in de bovenbouw op de kagerstraat met profielen, clusters, keuzevakken, 

mentorklassen en stamklassen. Bovendien bieden we veel vakken aan (twee soorten Engels, twee 

soorten Spaans, drie kunstvakken, BSM, NLT) Dit maakt dat we een complex systeem hebben. Een 

verschuiving van één vak of mentorgroep maakt dat er een domino-effect ontstaat. Hierdoor worden 

lesgroepen of mentorgroepen groter dan 30 leerlingen of zou een leerling twee vakken op hetzelfde 

moment krijgen. 

Mijn zoon/dochter zit in 5h maar heeft een andere mentor dan zijn klasgenoten, hoe kan dat?  

Wij hebben dit jaar 6 havo examenklassen en 7 mentoren. Op deze manier konden we alle leerlingen 

koppelen aan een mentor zonder dat er groepen boven de 30 leerlingen ontstonden. Bovendien 

hebben mentoren op deze manier meer ruimte om taken vervullen bij de NPO plannen en bij het 

opleiden van nieuwe docenten die hard nodig zijn met het oog op het enorme lerarentekort. 

 

teamnieuws 

De lessen godsdienst van dhr. Zwitser in 4havo worden overgenomen door mevrouw Zijdemans. De 

heer Zwitser heeft een spoedoperatie moeten ondergaan en is momenteel herstellende. 

Mevrouw Karlas was even ziek bij de start van het schooljaar maar is gelukkig weer hersteld. 

Mevrouw Van Ginkel heeft thuis een ongelukje gehad (iets met te veel tassen en een steile trap) en 

moet een paar dagen met haar been omhoog zitten. We hopen haar binnenkort weer terug te zien 

op school.   

Einde nieuwsbrief. 

de volgende zal korter zijn... beloofd 


