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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Na een welverdiende vakantie voor iedereen is het nieuwe schooljaar inmiddels weer begonnen. De 

leerlingen hebben kennisgemaakt met hun (nieuwe) mentoren, klasgenoten en vakken, de eerste 

lessen zijn gevolgd, en vergeten of verlopen inlogcodes zijn opgevraagd. We zijn weer blij met alle 

leerlingen in ons schoolgebouw.  Geen digitaal lokaal, maar écht weer met de docent voor de klas, 

zoals ook de laatste weken van vorig schooljaar.  

Hoewel we de komende tijd nog steeds te maken zullen hebben met maatregelen rondom het 

coronavirus, starten we zoals gezegd volledig fysiek. De start was deze week in grote lijnen goed! 

Voor veel leerlingen in 4 vwo bovendien de start in een nieuwe omgeving.  

Ik wens de leerlingen, docenten en ook u een heel prettig, leerzaam én hopelijk zo normaal mogelijk 

schooljaar. Laten we er weer een goed jaar van maken waarbij we door middel van een goede 

samenwerking de leerling, uw kind, met elkaar centraal stellen. We kijken ernaar uit vanaf volgende 

week – 4 vwo op dinsdag 7 september en 5,6 vwo op donderdag 16 september – met u als ouder in 

gesprek te gaan bij de jaarlijkse kennismaking met de mentor.   

Met vriendelijke groet, 

Peter Wietsma 

In deze nieuwsbrief: 

➢ Coronamaatregelen 
➢ Absentie en verlof 
➢ Binnenland-excursies 4vwo en 6vwo 
➢ Profielwerkstukken in 5vwo 
➢ Profielwerkstukken in 6vwo 
➢ Introductiedagen – een terugblik 
➢ RT-afdeling VHL: dyslexie en dyscalculie 
➢ Van de decaan: wat is LOB?  
➢ Personeel 
➢ Belangrijke data in september en oktober 
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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 mevrouw 

Aalten-Versteeg via aln@vhl.nl.  

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.  

mailto:aln@vhl.nl
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Binnenland-excursies 4vwo en 6vwo 

In de week voor de herfstvakantie zijn voor 4vwo en 6vwo 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 5vwo 

Dit schooljaar zullen 140 leerlingen uit 5vwo in drietallen een profielwerkstuk (PWS) gaan schrijven. 

Er zijn dus ongeveer vijftig groepen (van drie leerlingen, soms door omstandigheden twee) die een 

PWS gaan schrijven. Plan is dat de 5vwo-leerlingen in de periode oktober 2021 – maart 2022 hieraan 

werken en dit afronden. De begeleiding van de leerlingen tijdens het schrijven van hun PWS (het 

proces) is in handen van studenten van Athena Studies. Leerlingen schrijven een PWS dat past bij het 

door hen gekozen profiel. Elke groep krijgt een studentbegeleider toegewezen. De eindbeoordeling 

van elk PWS wordt door een docent gedaan. We houden het volgende tijdspad aan:  

1. Week 11-15 oktober 2021: begeleiding bij PWS-voorstel. Studenten zijn gedurende één of 
twee dagen/dagdelen aanwezig op school in Leiden. 

2. Week 20-21 december 2021: deelvraag 1 en deelvraag 2 zijn af en worden voorzien van 
feedback door studentbegeleider (week van tevoren sturen groepjes hun deelvragen naar 
studentbegeleider). 

3. Week 14-18 februari 2022: Feedback door studentbegeleiders op kladversie van het PWS 
(week eerder is de kladversie naar de studentbegeleiders gestuurd). 

4. Week 7-13 maart 2022: inleveren definitieve versie PWS.  
5. Week 28-31 maart 2022: Beoordelen van PWS door docent – in overleg met 

studentbegeleider – en voorbereiding op PWS-avond. Docent en studentbegeleider vullen 
per groepje beoordelingsformulieren in.  

6. 11 of 12 april 2022: PWS-presentatieavond op school voor ouders. 

Profielwerkstukken in 6vwo 

De leerlingen in 6vwo zijn vorig schooljaar al begonnen met het schrijven van hun PWS en geven daar 

komende periode verder vervolg aan. Afgelopen dinsdag is het proces hervat en hebben alle 

leerlingen op school aan hun PWS gewerkt. Voor de profielwerkstukken in 6vwo houden we het 

volgende tijdspad aan:  

• Twee dagen in de week voor de herfstvakantie: PWS-dagen. Leerlingen werken op school aan 

hun profielwerkstuk op de dagen dat zij niet op excursie zijn.  

• Deadline kladversie: Vrijdag 15/10/21 (onder voorbehoud) 

• Deadline definitieve versie:  Vrijdag 24/12/21 (laatste schooldag van het kalenderjaar) 

• PWS-presentatie-avond: woensdag 16/2/22 

Introductiedagen – een terugblik 

Op maandag en dinsdag zijn onze bovenbouwklassen op school geweest voor een 

introductieprogramma. Naast een kennismaking met de mentor en een fotomoment (portret- en 

klas) is de vierde klas naar De Kwakel geweest voor een poldersportprogramma en zijn 5 en 6vwo 

naar het Valkenburgse Meer geweest voor een sportief programma onder leiding van marike.life. We 

kijken terug op een goede start van het nieuwe schooljaar.  
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Mocht uw kind door absentie de schoolfotograaf hebben moeten missen: op woensdag 22 

september is een inhaalochtend gepland.  

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. 

• 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 
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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?  

Een middel om leerlingen te laten reflecteren is een MOL-gesprek. MOL-gesprekken – of ook wel 

Mentor-Ouder-Leerling-gesprekken – lijken in naam misschien op de ‘ouderwetse’ gesprekken: ouder 

en leerling komen naar school, de mentor vertelt wat, ouders kunnen vragen stellen, en de leerling 

zegt misschien ook wat. Hierbij hebben vooral de ouder en de mentor een sturende rol, en praten 

over de leerling. Bij de MOL-gesprekken is het precies andersom: De leerling bereidt het gesprek voor 

(met behulp van de mentor in de mentorlessen), vertelt aan de mentor en ouders hoe het gaat, 

reflecteert op de afgelopen periode, en maakt een plan voor de komende weken. Ouders en mentor 

kunnen vragen stellen aan de leerling en de leerling ondersteunen in de reflectie en de planning.  

Wat is het grootste verschil tussen een ‘ouderwets’ mentorgesprek en een MOL-gesprek? We praten 

mét de leerling in plaats van óver de leerling. De leerling is de gespreksleider, de leerling bepaalt het 

verloop van het gesprek.  

De leerlingen hebben natuurlijk hierbij wel wat ondersteuning nodig. Hoe bereid je bijvoorbeeld zo’n 

gesprek voor? De leerlingen krijgen een formulier met een aantal speerpunten en vragen welke ze 

kunnen bespreken tijdens het MOL-gesprek. In de mentorles kan aandacht besteed worden aan 

reflecteren, aan het behalen van doelen, aan competenties en vaardigheden.  

Mochten er nog vragen zijn over LOB of MOL-gesprekken? Schroom niet om te mailen.  

Met vriendelijke groet,  

Elise Breukel – de Groot, decaan vwo. (bri@vhl.nl)  

Ouderavonden 

Op dinsdag 7 september is een ouderavond voor de ouders van leerlingen uit 4vwo. U ontvangt van 

de mentor een uitnodiging voor deze avond. Wij bieden deze avond fysiek aan door gebruik te 

maken van shifts van 30 minuten, waarin u met een kleine groep andere ouders kennis maakt met de 

mentor, veel informatie ontvangt en al uw vragen kunt stellen. Voor 5 en 6 vwo bieden wij volgens 

ditzelfde concept een ouderavond aan op donderdag 16 september. Uw ontvangt een aparte brief 

van de mentor. Wij hopen u bij de ouderavond te mogen verwelkomen.   

Personeel 
De lessen godsdienst van dhr. Zwitser in 4vwo en 5vwo zullen door ziekte de komende weken 

vervallen.  
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Belangrijke data in september en oktober  

Datum Onderwerp Actie nodig 

Di 7 sept 4VWO: Kennismakingsavond voor 
ouders 

U ontvangt een aparte brief met 
aanmeldingsverzoek. 

Ma 13 sept 6VWO: Leerlingen ontvangen een 
uitdraai van hun examendossier uit 
5vwo  

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

Do 16 sept 5V én 6V: Kennismakingsavond voor 
ouders.  

U ontvangt een aparte brief met 
aanmeldingsverzoek. 

Wo 22 sept 456V: Inhaalochtend schoolfotograaf Alleen als je de eerste keer niet aanwezig 
kon zijn bij de schoolfoto. 

Di 28 sept  456V: Les t/m lesuur 3, daarna vrij  

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

Meer info volgt vanuit de sectie 
aardrijkskunde.  

Ma 4 okt 456V: Vrije dag ivm Leidens Ontzet  

Ma 11 t/m vr 15 
okt 

4V én 6V: Excursieweek. Leerlingen 
gaan drie dagen met hun klas op 
excursie én besteden twee dagen op 
school. Voor 6V staan deze twee 
dagen in het teken van hun 
profielwerkstuk.  

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

Ma 11 t/m vr 15 
okt 

5VWO: Profielwerkstukweek Leerlingen ontvangen meer informatie 
hierover t.z.t. van hun mentor. 

Za 16 t/m zo 24 okt Herfstvakantie  

Ma 25 okt 456V: Huiswerkvrij  

Do 28 okt 6V: Excursie Tweede Kamer Informatie ontvangt u t.z.t. van de sectie 
maatschappijleer. 

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

 

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

