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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

We zijn gestart! De eerste weken liggen achter ons, de eerste SO’s zijn alweer gemaakt en 

ondertussen hebben we ook nog de mondkapjes achter ons kunnen laten. De oplettende 

leerling houdt natuurlijk zijn of haar agenda goed bij en ziet daarin onmiskenbaar de 

herfstvakantie alweer aan de horizon verschijnen. Twee weken kunnen een eeuwigheid zijn 

in het scholierenbestaan, maar gelukkig is er 3 4 Oktober om even met iets anders dan 

school bezig te zijn. 

Overigens is er in de komende twee weken meer dan genoeg om naar uit te kijken. Wie zich 

deze dagen in een tweede klas begeeft voelt dat langzaamaan de spanning en voorpret voor 

de Amelandreis zich opbouwen. Klas drie moet nog wat langer wachten (hierover verderop 

in deze brief meer) maar zal later dit jaar ook zeker aan haar trekken komen. 

Met vriendelijke groet, 

Christijn van Gelder 
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Coronamaatregelen 
Sinds deze week zijn mondkapjes in de school niet meer verplicht, en het doet ons dan ook deugd om 

onze leerlingen op de gang eindelijk weer te kunnen zien glimlachen. Het dragen van een mondkapje 

is natuurlijk nog steeds toegestaan dus als leerlingen zich hier prettiger bij voelen is dit geen enkel 

probleem. 

Het aantal leerlingen dat absent is door quarantaine of besmetting is onveranderd laag. Twijfelt u of 

u of uw kind in quarantaine moet bij een besmetting? Doe dan de online quarantainecheck op de site 

van de Rijksoverheid. 

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. Onlangs heeft u hier meer informatie over ontvangen. Bij deze willen 

wij u op het hart drukken om, wanneer u dit nog niet gedaan heeft, uw kind zo snel mogelijk aan te 

melden via deze link. Deelname is verplicht. 

Remediëringsweek klas 3 
In een eerdere nieuwsbrief is aangekondigd dat klas 3 net als de andere klassen een 

remediëringsweek tegemoet zou kunnen zien. Het doel van de twee weken die hiervoor in de 

jaaragenda gereserveerd zijn is het inlopen van eventuele hiaten die zijn ontstaan in de voorgaande 

coronaperiode, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. 

Omdat veel andere klassen deze week op excursie gaan, met de daarbij benodigde personele 

bezetting, dreigde klas 3 kind van de rekening te worden. U zult begrijpen dat we de derde klas graag 

een leuke week geboden hadden, maar vanwege een tekort aan mankracht werd het een keuze 

tussen een versoberde invulling of verschuiven naar een later moment. Onder het mom van ‘we 

doen het goed, of we doen het niet’ hebben we voor de tweede optie gekozen. Hierdoor zal klas 3 de 

week voor de herfstvakantie zoveel mogelijk gewoon les hebben. Hun remediëringsweek zal later dit 

jaar ingevuld worden. 

Decanaat havo/vwo 
Dit jaar kiest uw zoon of dochter een profiel voor in de bovenbouw. Dat kan een maatschappijprofiel 

zijn waarbij de nadruk ligt op zaak-, kunstvakken en/of talen of een natuurprofiel waarbij de nadruk 

meer ligt op exacte vakken. De profielkeuze geeft richting aan de school- en studieloopbaan van uw 

zoon of dochter. In de mentorles wordt dit schooljaar daarom regelmatig aandacht besteed aan deze 

keuze. En als ouder speelt u een belangrijke rol. Om u daarbij te ondersteunen organiseren we een 

informatie-avond over de profielkeuze en wel op woensdag 27 oktober. Reserveer deze datum alvast 

in uw agenda. Een uitnodiging voor deze avond ontvangt u nog. 

 

 

 

 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://vhl.nl/leiden/aanmeldformulier-amelandexcursie/
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Decanaat mavo 

Inschrijving MBO-opleiding 
De leerlingen moeten zich voor 1 april 2022 inschrijven voor een MBO-opleiding. Dit heeft te maken 

met het goed laten verlopen van de intake-procedures. De inschrijving van de opleidingen zijn 

geopend vanaf 1 oktober 2021. Leerlingen die overwegen een opleiding te volgens bij LIS, MLO, 

CIOS, HMD, Grafisch Lyseum of andere creatieve opleidingen kunnen zich het beste zo snel mogelijk 

inschrijven vanwege de grote belangstelling voor deze opleidingen. Bv. HMD was vorige jaar eind 

december al vol, bij de MLO zijn in het verleden veel leerlingen niet geplaatst ondanks inschrijving 

voor 1 april, omdat de opleiding vol was.  

Leerlingen die een creatieve opleiding willen volgen, kunnen op de site van het betreffend MBO zien 

of er een toelatingsopdracht moet worden gemaakt. Voor  leerlingen die een VEVA-opleiding willen 

volgen, geldt dat eerst, met de ouders, een informatie-avond van de VEVA-opleiding moet worden 

bezocht. Alleen dan is inschrijven mogelijk. Deze informatie avond kan digitaal zijn en via de agenda 

van de opleiding kunt u zich inschrijven hiervoor. 

 

Informatieavond klas 2 mavo 
De leerlingen van klas 2 moeten in januari al de eerste keuze maken voor hun vakkenpakket bij het 

eindexamen. We willen u graag samen met uw kind hierover informeren tijdens de decaanavond op 

woensdag 27 oktober a.s. We willen graag dat er één ouder per kind meekomt i.v.m. de beschikbare 

ruimte en de afstand waarop mensen willen zitten.  

 

Klas 2 & 4 mavo Qompas 
LOB (loopbaanontwikkeling en begeleiding) is een belangrijk vak voor leerlingen op onze school. In 

de mentorles wordt hieraan aandacht besteed. Klas 2 heeft voor de herfstvakantie een korte 

voorlichting gehad over het programma Qompas. Dit digitale programma is ter ondersteuning van de 

LOB-activiteiten. Klas 4 heeft vorig jaar al met dit programma gewerkt.  

Na de herfstvakantie gaan de leerlingen in de mentorles met Qompas werken. Deels is dit huiswerk. 

Soms wordt u gevraagd om een oefening met u kind te doen of voor uw kind een onderdeel in 

Qompas in te vullen. De planning is dat dit digitale programma rond de kersvakantie is afgerond en 

de resultaten kunnen worden gebruikt bij de vakkeuze en opleidingskeuze van uw zoon of dochter. 

Profielwerkstuk 4 mavo 
De leerlingen uit 4 mavo zijn nu al met vliegende start begonnen aan hun Profielwerkstuk, een 

onderzoek waar uw zoon of dochter samen met een klasgenoot aan gaat werken. 

De eerste versie van het profielwerkstuk wordt verwacht vóór de kerstvakantie zodat ze hun 

definitieve versie in januari in kunnen leveren. Omdat het maken van een PWS een flinke klus is, 

worden de leerlingen op 11 en 12 okt en 17 dec uit geroosterd om hiermee aan de slag te gaan. Het 

is de bedoeling dat de leerlingen dan hun eigen device (laptop/tablet) meenemen om op te werken. 

Alle leerlingen worden op bovengenoemde data het 2 e t/m het 6e uur op school verwacht. 
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Absentie en verlof 
Tot slot treft u hierbij een instructie voor het afmelden in verschillende situaties.    
 
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 teamleider. Het formulier 

hiervoor vindt u hier.  

 

Belangrijke data in oktober en november 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Ma 4 okt Vrije dag ivm Leidens Ontzet  

Ma 11 t/m vr 15 
okt 

Klas 2: Ameland + Plastic Soep Project 
Klas 3: Normale lesweek 
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 U ontvangt binnenkort een aparte 
uitnodiging 

Vr 29 okt t/m do 4 
nov 

Klas 4m: SE Week  

Ma 8 nov Les vanaf en met lesuur 4  

Di 16 nov Klas 2: sportdag  

Do 18 & vr 19 nov Verkort lesrooster  

Wo 24 nov Organisatiedag  

Do 25 t/m wo 1 dec Toetsweek  

 

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

https://vhl.nl/leiden/wp-content/uploads/2020/11/VERZOEK-OM-VRIJSTELLING-SCHOOLBEZOEK-invulbaar.pdf
https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/

