
 

 

Nieuwsbrief  
Schooljaar 2021 - 2022 

Brugklassen 

Verzending: vrijdag 3 september (nr. 1 – 2021-2022)  Teamleider: Mw. M.J. Stevens 

 

 

Beste ouder(s) van leerlingen uit de brugklas, 

Deze week is razendsnel gegaan! Terwijl ik dit schrijf zit het introductie programma voor de brugklas 

er alweer op. Mijn naam is Melissa Stevens en ik ben de teamleider van de brugklassen. 

Na jarenlang werken in het buitenland binnen het internationale onderwijs werk ik nu alweer 5 jaar 

op het Visser. Dit jaar voor het eerst in de functie van teamleider brugklassen.  

Ik begon mijn onderwijs carrière als docent lichamelijke opvoeding en ook dit schooljaar zal ik de 

sport module verzorgen in de brugklas. Op die manier hoop ik zoveel mogelijk brugklasleerlingen les 

te geven. Afgelopen jaren was ik werkzaam in de functies van tweetalig onderwijs coördinator en 

afdelingsmanager bovenbouw vwo.  

 

Iets nieuws beginnen geeft mij altijd een heerlijk gevoel. De spanning van het niet precies weten wat 

er gaat gebeuren en wat er gaat komen en tegelijkertijd super excited zijn omdat het goed voelt. Ik 

hoop dat jullie dochter/zoon de schoolstart ook zo hebben ervaren.  

 

De leerlingen hebben een drukke introductieweek achter de rug. We begonnen met een dag op 

school en een speurtocht in het centrum, sport en spel bij de Vlietlanden en een dag vol actie bij de 

Uithof in Den Haag volgden later in de week. Het was een geslaagde week! Wat zijn het weer 

goedlachse en nieuwsgierige leerlingen.  

 

Ik zal proberen zoveel mogelijk te communiceren door middel van nieuwsbrieven. In de loop van 

september ontvangt u de volgende nieuwsbrief. Alle nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd en ook 

op onze site beschikbaar gemaakt onder https://vhl.nl/leiden/ouder-informatie/. 

 

Kind regards/ Met vriendelijke groet, 

Melissa Stevens 

Teamleider (sme@vhl.nl) 

In deze nieuwsbrief: 
➢ Kennismakingsavond 
➢ RT-afdeling VHL: dyslexie en dyscalculie  
➢ Coronamaatregelen 
➢ Absentie en verlof 
➢ Decanaat 
➢ Lector huiswerkbegeleiding 
➢ Personeelszaken 
➢ Belangrijke data in september en oktober 

https://vhl.nl/leiden/ouder-informatie/
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Dinsdag 7 september: Kennismakingsavond voor ouders 

 

We hechten op Visser ’t Hooft veel waarde aan het persoonlijk contact. Dat is toch veel prettiger 

(zeker voor een eerste contact) dan digitaal. Daarom organiseren we de kennismaking voor ouders 

op school. Op deze avond kunt u kennismaken met de mentor van uw zoon/dochter. Ook is er 

natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. 

In verband met de geldende beperkingen (van 1,5m) werken we met drie tijdslots, beginnend om 

18.45. U wordt (samen met maximaal 9 andere ouders) ingedeeld op een van deze tijdslots. U zult 

voor deze kennismakingsavond een aparte uitnodiging krijgen. De capaciteit laat helaas per leerling 

maar één ouder toe. Mocht de situatie zo zijn dat twee ouders echt wenselijk is dan kunnen we in 

overleg afwijken van deze regel. Ikzelf en de mentoren kijken ernaar uit u te verwelkomen. 

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 bij 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 zijnd dyslexie-/dyscalculieonderzoek, zoals o.a. 

- tijdsverlenging bij toetsen; 
- het programma Kϋrzweil (een voorleesprogramma) bij bijvoorbeeld toetsen of om 

thuis de schoolboeken voor te lezen; 
- regelkaarten bij toetsen; 
- het gebruik van een laptop tijdens de lessen en/of de toetsen. 

• Daarnaast kunnen wij bemiddelen bij het aanbieden van een aangepaste 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. 

Via de mail zullen wij contact met u opnemen voor een gesprek samen met uw zoon/dochter. Om 
rustig door te nemen van welke faciliteiten uw dochter/zoon gebruik zou willen maken. En uiteraard 
kunt u ook zelf contact opnemen met ons via kur@vhl.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Germaine Kurstjens en Wilma de Vries 
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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!  
 

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.  

 
Absentiemeldingen 
Ouders bellen de absentenlijn "071-5154465" (24/7 bereikbaar) tussen 7.45 uur en 08.30 uur met 
duidelijke vermelding van naam leerling, klas, welke dag. Elke dag herhalen! 
 
Via de Magister App kan het ook; dit kan alleen bij meldingen van een hele dag. Dit moet voor 08:00 

uur gebeuren. Wij zijn geen voorstander van de app, omdat het niet goed gebruikt wordt: de app 

wordt nog steeds "misbruikt" om ook andere absenties door te geven, waardoor in het systeem de 

leerling toch de hele dag ziekgemeld staat. Geef via de app a.u.b. dus alleen ziekmeldingen door.  

Moet uw zoon/dochter naar de dokter, ortho of iets soortgelijks? 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. Mailen mag ook naar de 
teamassistentes.  

 
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. 
 

Decanaat 

 
Hoewel het nog heel ver weg lijkt, is het behalen van een schooldiploma een van de grote doelen van 
uw kind. Wat er daarna komt lijkt nog veel verder weg. Om leerlingen voor te bereiden op het leven 
ná de middelbare school krijgen de leerlingen te maken met LOB, wat staat voor Loopbaan 
Ontwikkeling en Begeleiding. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het ontdekken van competenties en 
vaardigheden, maar ook om reflecteren (“waarom vind ik dit leuk/minder leuk?”) en kennis maken 
met verschillende beroepen en opleidingen. 

  

https://vhl.nl/leiden/wp-content/uploads/2020/11/VERZOEK-OM-VRIJSTELLING-SCHOOLBEZOEK-invulbaar.pdf
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Graag willen wij in contact komen met ouders/verzorgers die het leuk vinden om (individuele) 
leerlingen over hun beroep te vertellen. Dit kan op school of op het werk. Dit schooljaar willen wij 
leerlingen de mogelijkheid bieden om kennis te maken met de ‘werkvloer’. Ook willen wij volgend 
jaar oktober een grote beroepenvoorlichtingsmarkt organiseren waar ouders over hun beroep 
kunnen vertellen. Als decanen willen wij u hierover een aantal vragen stellen. Wanneer u de lijst 
invult kan het voorkomen dat wij, namens een leerling, contact met u opnemen om leerlingen te 
laten ‘proeven’ van uw beroep en/of u uit te nodigen voor de beroepenmarkt. We zoeken zo veel 
mogelijk verschillende beroepen en opleidingen, zowel op mbo-, hbo- als wo-niveau!

 

Via de QR-code of deze link 
(https://forms.office.com/r/VgyB35WCVi) kunt u de vragenlijst 
invullen.

 

 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  
 

Desiree van Venrooij (decaan mavo) ven@vhl.nl  
Teunis Jan Visser (decaan havo) vsr@vhl.nl  
Elise Breukel – de Groot (decaan vwo) bri@vhl.nl 

Lector huiswerkbegeleiding   
 

Wij leren scholieren om het beste uit zichzelf te halen, door het bieden van persoonlijke en 

gestructureerde begeleiding in een vertrouwde leeromgeving. Wij geven advies en begeleiding bij 

het inzetten en ontwikkelen van huidige én nieuwe vaardigheden om studieprestaties blijvend te 

verbeteren en een fundament te leggen voor de toekomst. 
 

Voor elke leerling een lesplan en leerdoelen op maat; 

- Begeleiding in kleine groepjes  

- Veel individuele aandacht, uitleg en feedback. Al het gemaakte en geleerde werk wordt 

nagekeken en overhoord; 

- Dagelijks verslaglegging en terugkoppeling naar ouders; 

- Hard werken in een vertrouwde en gezellige omgeving. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joëlle Pelgrim-Dinkelman, vestigingscoördinator 

van Lector Studiebegeleiding op het Visser ’t Hooft, via 088-2211444 of 

vth@lectorstudiebegeleiding.nl  

 

 

 

Personeelszaken 

 

De lessen godsdienst van mevr. Davelaar zullen tot de herfstvakantie voor 1HMA op vrijdag het 4e 

uur en voor 1AHA op vrijdag het 6e uur vervallen. Het is ons helaas niet gelukt vervanging te vinden. 

 

Belangrijke data in september en oktober  

Datum Onderwerp 

Di 7 sept Kennismakingsavond voor ouders 

Wo 22 sept Inhaalochtend schoolfotograaf (alleen 
als de leerling het eerdere moment 
gemist heeft) 

Di 28 sept  Les t/m lesuur 3, daarna vrij 

Wo 29 sept 6V: Leerlingen aardrijkskunde hebben 
een veldwerkdag. 

Ma 4 okt Vrije dag ivm Leidens Ontzet 

Ma 11 en Di 12 okt Cito VAS toetsen  

Wo 13 t/m vr 15 
okt 

Globaland (project). Leerlingen zullen 
hierover geïnformeerd worden door 
de mentor 

Za 16 t/m zo 24 okt Herfstvakantie 

Ma 25 okt Huiswerkvrij 

Wo 27 okt TTO informatie avond 
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