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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De kop is eraf! Na een zeer welkome vakantie voor zowel leerlingen als personeel hebben 

we deze week weer met frisse moed en/of tegenzin mogen starten. Hoewel sommige 

coronamaatregelen nog zichtbaar aanwezig zijn, heb ik goede moed dat we dit jaar 

grotendeels weer ‘normaal’ kunnen gaan lesgeven. We beginnen daarom nu dan ook weer 

met 100% fysiek onderwijs op school, wat we hopelijk niet meer hoeven loslaten. 

Wat tijdens deze start wel anders is dan normaal is dat we tot en met de herfstvakantie onze 

teamleider Annemarie Davelaar missen. Zij is tot die tijd met verlof, onder andere om zich te 

kunnen richten op haar studie. In de tussentijd zal ik als vervangend teamleider haar taken 

waarnemen. 

Verderop in deze brief leest u dat u zult worden uitgenodigd voor de kennismakingsavond 

met mentoren. Helaas moet deze vanwege de nog steeds geldende regels online 

plaatsvinden. Desondanks wil ik u bij deze hiervoor van harte uitnodigen, zodat we dit 

schooljaar samen goed kunnen starten. En dan rest mij alleen nog alle leerlingen dit jaar heel 

veel succes te wensen! 

Met vriendelijke groet, 

Christijn van Gelder 
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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 en 08.30 met duidelijke 
vermelding van naam leerling, klas, datum en reden. Elke dag herhalen! Indien het een absentie 

betreft die mogelijk langer zal duren zal de teamassistent met u contact opnemen om aparte 
afspraken te maken over het melden van de absentie. 
 

Ziekmelden in de toetsweek 

Zo vroeg mogelijk een telefonische ziekmelding bij de ‘functionaris van dienst’ via het 

algemene telefoonnummer van de school, niet bij de conciërge; vraag om doorgeschakeld te 

worden. De gemiste toets wordt ingehaald op de dag van de herkansingen. 
 

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.  

 

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. 

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 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. 

 

Decanaat 
Beste ouders en verzorgers van klas 2 en 3, 

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.  

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 beroep 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  
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Kennismakingsavond 

Via de mentor ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de (digitale) kennismakingsavond 
waar u (het woord zegt het al) kunt kennismaken met de nieuwe mentor van uw kind. Ook 
krijgt u daar de nodige informatie over het nieuwe schooljaar en kunt u terecht met uw 
vragen. 
 

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 

 
Schoolkoor 
Yes, we mogen weer zingen! Om het zangonderwijs op onze school een boost te geven, gaan we een 
schoolkoor starten.  
 
Voor wie? Iedereen (leerlingen en personeel) die het leuk lijkt zijn zangstem (verder) te ontwikkelen.  
 
Wanneer? 1x in de 2 weken op dinsdagmiddag na het 6de uur: 15.15 – 16.15 uur. 
 
Waar? Gymzaal 002 
 
Wat moet je kunnen?  
Van nul zangervaring tot heel veel. Iedereen mag meedoen!! 
 
Waarom?  
Omdat samen zingen energie en kracht geeft.  
 
Opgeven kan voor de open repetitie op 14 september om 15.15 uur in lokaal 002 door te mailen 
naar: aml@vhl.nl of vnl@vhl.nl, vermeld hierbij naam + achternaam + klas. 
 
Meer info bij dhr. Van Veen of mw. Ammerlaan  
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Schoolfotograaf 
Mocht uw kind door absentie de schoolfotograaf hebben moeten missen: op woensdag 22 

september is een inhaalochtend gepland.  

Ameland 
In de week van 11 t/m 15 oktober vertrekken de tweedeklassers naar Ameland! Dit zal 

gebeuren in twee shifts van elk drie dagen. De twee dagen die de leerlingen die week op 

school zijn zullen als remediëringsdagen worden ingezet om eventueel opgelopen 

achterstanden in te halen. Over beide zaken ontvangt u binnenkort meer informatie. 

Belangrijke data in september en oktober  

Datum Onderwerp Actie nodig 

Do 9 sept Kennismakingsavond voor ouders U ontvangt een aparte brief van de mentor 
met een link naar de online bijeenkomst. 

Wo 22 sept Inhaalochtend schoolfotograaf Alleen als je de eerste keer niet aanwezig 
kon zijn bij de schoolfoto. 

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

Ma 4 okt Vrije dag ivm Leidens Ontzet  

Ma 11 t/m vr 15 
okt 

Klas 2: Ameland + remediëringsdagen 
Klas 3: Remediëringsweek 
Klas 4m: 13-15 Excursie Noordwijk 

Hierover ontvangt u binnenkort meer 
informatie.  

Za 16 t/m zo 24 okt Herfstvakantie  

Ma 25 okt Huiswerkvrij  

Wo 27 okt Klas 3: Informatie-avond decanaat  

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

 

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

