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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Vorige brief heb ik beloofd dat ik geen hele lange nieuwsbrief meer zou sturen. Dat is bijna gelukt…Er 

gebeuren zoveel leuke dingen op school die ik met jullie wil delen dat de brief toch nog 6 pagina’s 

telt. De school bruist en de glimlachen op de gezichten zijn nu eindelijk zichtbaar omdat de 

mondkapjes niet meer gedragen hoeven te worden in het gebouw.  Volgende week ga ik mee met 

een excursie van 5havo. Twee nachten “slapen” in een jeugdherberg met collega’s en pubers. Het 

belooft een fantastisch avontuur te worden. Daarna mogen we weer welverdiend uitrusten in de 

herfstvakantie. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over volgende week (excursies/ pws 5h  en 

remediëring 4h), de Leidse voorlichtingsavonden, de ouderraad, de leerlingcommissie social media 

en de npo plannen 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Vleeming 

PS duimt u met mij mee dat alles goed gaat op alle excursies en dat we een paar uurtjes kunnen 

slapen?  

Belangrijke data in oktober en november 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Ma 11 t/m vr 15 
okt 

5h: Excursieweek. Leerlingen gaan drie 
dagen met hun klas op excursie én 
besteden twee dagen op school 
4h: remediëringsweek 

 
 
 
Let op! ander rooster 

Za 16 t/m zo 24 okt Herfstvakantie Zo weinig mogelijk 

Ma 25 okt 45h: Huiswerkvrij  

Di 26 okt Voorlichtingsavond Studiefinanciering Aanmelden bij vsr@vhl.nl 

3,9,10 november Leidse voorlichtingsavonden Studiekeuze123.nl raadplegen 

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

 

Remediëringsweek (4h) 
De week van 11 tot en met 15 oktober gaan de tweede klassen, de examenklassen en 4vwo op mini-

excursie. Doordat veel docenten meegaan als begeleiding is er gekozen voor een alternatief 

lesprogramma voor 4havo.  De week zal in het teken staan van remediëren, cultuur, burgerschap en 

sociale interactie. 

Concreet betekent dit dat de leerlingen geen lessen volgen volgens hun normale rooster maar dat er 

een programma is gemaakt waarin zowel verplichte als vrijwillige elementen zijn opgenomen. 

Ik wil met name aandacht vragen voor de maandag waarop de remediëringselementen zijn 

geprogrammeerd. De leerlingen die een achterstand hebben opgelopen bij hun praktische opdracht 

van godsdienst zijn verplicht om hier op school aan te komen werken. 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/
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Leerlingen die 4havo opnieuw doen zou ik met klem willen verzoeken gebruik te maken van de leren 

leren cursus. Mocht deze vol zijn op 11 oktober dan zal er gedurende het jaar maandelijks een sessie 

georganiseerd worden. Uiteraard is deze training voor alle leerlingen beschikbaar.  

Leerlingen die gericht aan een wiskundig onderwerp willen werken dat dit jaar en volgend jaar 

terugkomt in de lesstof worden dringend geadviseerd zich in te schrijven voor de extra wiskunde 

lessen. De leerlingen kunnen zich via de mentor opgeven voor de remediëringsactiviteiten 

De overige activiteiten zullen voor alle leerlingen worden ingeroosterd. 

Programma 4havo week 11-15 oktober 

Maandag- remediëren 

Inhaalmoment godsdienst po 

Extra les wiskunde A (op thema via inschrijving) 

Leren leren cursus (op inschrijving) 

Dinsdag- cultuur 

Schrijver in de klas (roulerende workshop voor alle leerlingen) en opdracht Nederlands voor een cijfer 

Camino Spaans activiteit (voor leerlingen met Camino) 

Woensdag- burgerschap 

Workshop cryptovaluta (roulerend voor alle leerlingen) 

Workshop energietransitie (eerste helft van de 4h klassen) 

Donderdag- burgerschap 

Energietransitie (tweede helft van de 4h klassen) 

Vrijdag - sociaal 

Bowlen (alle klassen roulerend) 

 

Mini-excursies en pws week (5h) 
Voor 5 havo zal de week in tweeën gedeeld worden. De ene helft staat in het teken van het profiel 

werkstuk en de andere helft staat in het teken van de mini-excursie. Op de dagen dat de leerlingen 

moeten werken aan het pws komen zij naar school en werken zij drie uur aan hun onderzoek. Een 

groep zal op maandag en dinsdag naar school komen en de andere groep op donderdag en vrijdag. 

Zij tekenen in- en -uit bij lokaal 210.Het is aan te raden een eigen laptop mee te nemen. 

Decanaat: Leidse voorlichtingsavonden, studiekeuzespecial en thema-avond 

studiefinanciering (4h en 5h) 
Op 3, 9 en 10 november organiseren we dit jaar weer als vanouds de Leidse Voorlichtingsavonden. 

Honderden opleidingen van rond de zeventig instellingen (MBO, HBO en universiteit) zullen zich 

presenteren op DaVinci en het Visser, beiden op de Kagerstraat. De avonden zijn laagdrempelig, een 

must voor elke havoleerling van de bovenbouw. Om te grote drukte te voorkomen zijn in tegenstelling 

tot voorgaande jaren alleen leerlingen welkom (en dus geen ouders). De presentaties duren een half 
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uur en leerlingen moeten zich van tevoren voor deelname aanmelden. Laat uw zoon of dochter deze 

data alvast vrijhouden! 

In de mentorles zullen we uiteraard uitgebreid aandacht besteden aan de voorlichtingsavonden. 

Leerlingen moeten zich goed voorbereiden en bij zichzelf nagaan wat ze eigenlijk willen weten. Het is 

bijvoorbeeld handig om van tevoren al iets te lezen over de gekozen opleidingen, bijvoorbeeld via 

Studiekeuze123.nl of via de website van de opleiding. Ook u kunt dit doen. Spreek er vooral over met 

uw zoon of dochter. Uit onderzoek blijkt dat u als ouder van iedereen de grootste invloed heeft op de 

studiekeuze van uw zoon of dochter. 

Deze week heeft uw zoon of dochter op school ook de studiekeuzespecial ontvangen. Deze bevat een 

schat aan informatie over het kiezen van een vervolgstudie, de aanmelding en kosten van studeren. 

Verder vermeld de special ook allerlei handige webadressen voor nog meer informatie. Hebt u hem 

nog niet gezien, vraag er dan om. Ook dit is een mooi moment om het over de toekomst te hebben. 

Tenslotte organiseren we voor geïnteresseerden nog een thema-avond over studiefinanciering. Hoe 

zit het bijvoorbeeld met de studentenlening, het collegekrediet, de ov-kaart en de aanvullende beurs? 

Huub Leinaarts, zelf HBO-student, kan u er vanuit zijn eigen ervaring veel over vertellen. De avond 

vindt plaats op de Kagerstraat, op 26 oktober van 18:00 tot 19:30 uur. U kunt zich, het liefst met uw 

zoon of dochter, aanmelden bij de heer Visser (vsr@vhl.nl). 

Ouderraad van Visser ’t Hooft – Kagerstraat (4h en 5h) 
Beste ouders, 

Net voor de zomer is er door de schoolleiding en de deelmedezeggenschapsraad (DMR) gezocht naar 

ouders, die een ouderraad willen gaan vormen. We zijn nu met 7 mensen gestart om deze raad vorm 

te geven. 

De ouderraad heeft zich als doel gesteld om de verbinding tussen ouders en de school te bevorderen 

en daarmee een bijdrage te leveren aan een verdere positieve ontwikkeling van het onderwijs. Twee 

onderwerpen waar we in ieder geval komende tijd mee willen starten zijn: 

• Het regelen / ondersteunen van extra buitenschoolse activiteiten voor de klassen, aangezien 

ze door Corona veel activiteiten hebben moeten missen. 

• Als aanspreekpunt bereikbaar zijn voor alle ouders, om eventuele algemene belangen te 

behartigen.  

Heeft u ideeën voor de school die u als ouders wil delen of punten waar u mee zit, dan kunt u deze 

via ouderraad-ld@vhl.nl aan ons doorgeven. Wij zullen de onderwerpen ter tafel brengen in onze 

reguliere overleggen met DMR en schoolleiding. 

 

De ouderraad bestaat nu uit Robbert Bakker (K2GTa), Tineke Valentijn (K2Ata), Pieter van der Wal 

(K3Ata), Koen Zeilstra (K3GTa), Arent Piek (K4V/K5V), Stan Baggen (K3H/K5V) en Ilse van der Hulst 

(K6Vc).  

*  (tussen haakjes de klas waar zoon en/of dochter zit) 

We zullen de nieuwsbrieven vaker gebruiken om jullie op de hoogte te houden. 

We kijken uit naar jullie berichten! 

De Ouderraad  

mailto:vsr@vhl.nl
mailto:ouderraad-ld@vhl.nl
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Social media leerlingcommissie (4h en 5h) 

We willen dit schooljaar heel graag een nieuwe leerlingencommissie opzetten die zich bezig gaat 

houden met social media. Vloggen, Tiktok, Youtube, you name it. Leerlingen van alle leerjaren zijn 

welkom en bij succesvolle deelname krijgen ze een certificaat. Speciaal voor deze commissie bieden 

we een aantal professionele workshops aan die te maken hebben met filmen/ editen of fotografie. 

Super interessant voor leerlingen die alvast ervaring op willen doen met het maken van creatieve 

content maar ook gewoon voor leerlingen die graag iets extra's willen doen op school. Deelname aan 

een leerlingcommissie kan bijdragen aan de ontwikkeling van communicatieve en sociale 

vaardigheden, het verhogen van het zelfvertrouwen en het ontwikkelen van 

burgerschapsvaardigheden. Commissies worden altijd geleid door een docent, en in het geval van 

social media worden zaken altijd gecheckt op privacy toestemmingen en inhoud zodat er nooit iets 

ongewild viral gaat. Zou dit wel eens iets kunnen zijn voor uw zoon/ dochter? Misschien kunt u het 

gesprek hierover eens aangaan tijdens het avondeten? De leerlingen kunnen zich aanmelden bij 

sme@vhl.nl  of slo@vhl.nl en meer informatie vragen bij kantoor 100. De deadline is verzet tot de 

vrijdag voor de herfstvakantie. Zou u als ouder zelf iets voor onze leerlingen kunnen betekenen in de 

vorm van het geven van een workshop of een spoedcursus creative content of media design? Let me 

know! 

Melissa Stevens sme@vhl.nl 

Leesvaardigheidstraining Engels (4H) 

 Doel 
Algehele leesvaardigheid verbeteren; niet specifiek op het eindexamen gericht.  

 Wanneer 
Woensdagen het 7e uur om de week. 

 Voor wie 
Voor alle leerlingen uit 4 havo en 4 vwo die hun leesvaardigheid willen verbeteren.  

Het belang van lezen 

Lezen vergroot maatschappelijke kansen 

In de moderne kennissamenleving is 80% van het werk gerelateerd aan lezen en schrijven.  

Lezen vergroot ons inlevingsvermogen 

Lezen leidt tot meer begrip voor en meer genuanceerde opvattingen over de mensen om ons heen.  

Motivatie 

Waarde en doelen 

Hoe meer de leerlingen de waarde van lezen onderkennen, hoe vaker zij zullen gaan lezen. Lezen kan 

een waarde hebben om een bepaald doel te bereiken. Bijvoorbeeld beter leren lezen en daardoor 

beter opdrachten goed kunnen uitvoeren.  

Interesse  

Het is natuurlijk ook belangrijk dat de lezer een tekst of boek leest met een onderwerp dat 

interesseert.  

Vertrouwen 

“Ik ben slecht in lezen”. “Ik vind lezen stom”. Deze twee houden natuurlijk verband met elkaar. Als 

lezen makkelijker gaat, krijg de leerling ook meer vertrouwen.  

mailto:sme@vhl.nl
mailto:slo@vhl.nl
mailto:sme@vhl.nl
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Lezen en Engels leren 

Met lezen, zelfs in een langzaam tempo, ziet een leerling meer correcte zinstructuren, grammatica en 

nieuwe woorden per minuut dan bij een gemiddelde les, een serie of een song tekst. Het lezen in het 

Engels helpt dan ook om beter te worden op alle onderdelen.  

Leesvaardigheidslessen 

 In de lessen gaan we met allerlei soorten Engelse teksten aan de slag.  

 Artikelen uit een tijdschrift, korte verhalen, gedichten, song teksten, slam poetry die we op 

allerlei manieren gaan analyseren.  

 Daarnaast wordt er geregeld een stukje voorgelezen uit een wat moeilijker boek. De 

leerlingen lezen mee en voeren daarna een discussie erover.  

 Soms zal ik vragen om een aangeleverd stukje tekst voor te bereiden aan de hand van een 

aantal vragen en dit te ‘presenteren’. 

 Soms zal ik vragen om zelf een tekst mee te brengen.  

 Tot slot zullen we ook af en toe stukjes video materiaal bekijken, gerelateerd aan een tekst.  

Voor meer informatie of om je op te geven mail naar mevrouw Van Ginkel gin@vhl.nl 

 

FAQ 
Waar is het NPO (subsidie)  geld naartoe gegaan en wat merkt mijn kind hiervan? 

Er zijn 6 gebieden door de overheid gedefinieerd op de NPO menukaart: A) meer les, B) effectiever 

onderwijs, C) sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen, D) ontwikkeling van executieve functies 

van leerlingen, E) extra inzet personeel, F) randvoorwaarden en faciliteiten. Maar hoe vertaalt zich 

dat naar de praktijk? 

Er zijn voor onze havo-afdeling nu extra steunlessen economie, Frans, wiskunde B en scheikunde. 

Leerlingen kunnen zich via de mentor aanmelden.  

Er wordt ook een groep gestart die ondersteuning krijgt bij  begrijpend lezen, en er is een 

tweewekelijkse sessie “leesvaardigheid Engels” waarover meer informatie is opgenomen in deze 

nieuwsbrief.  Ook hiervoor kunnen leerlingen zich aanmelden bij de mentor.  

Er een zangkoor gestart, er wordt een filmavond georganiseerd, we hebben de 5h excursie 

georganiseerd en we gaan bowlen met 4h. Allemaal activiteiten op sociaal emotioneel gebied. 

We hebben de uren voor het mentoraat uitgebreid, we hebben extra leerlingcoaches die als 

sparringpartner kunnen dienen voor leerlingen die daar behoefte aan hebben. Dit jaar zijn er extra 

sessies “leren leren”. Hierin wordt ingezoomd op de leer strategieën. Momenteel zijn ook vaksecties 

druk bezig om duurzame les gerelateerde initiatieven uit te werken.  

Is er ook overwogen om npo geld te steken in kleinere klassen? 

Wij hebben, zover dat mogelijk is, kleineren klassen en lesgroepen gemaakt.  Maar helaas hebben we 

te maken met een gebouw dat aan de maximale capaciteit zit en een docententekort dat steeds 

nijpender wordt. Het maken van kleinere klassen betekent meer lokalen en meer docenten en dit 

vormt een beperking op onze wens om met kleinere klassen/ lesgroepen te werken. Bovendien is het 

effect van kleinere klassen tijdelijk en wij streven naar duurzame verbeteringen. 

 

mailto:gin@vhl.nl
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Wat merkt de school van de NPO subsidies?   

De docenten worden ingezet voor lestaken, mentortaken en natuurlijk de npo-taken die hierboven 

genoemd staan. Hierdoor kwam bijvoorbeeld de begeleiding van profielwerkstukken in het gedrang. 

Hiervoor hebben we een externe instantie gevraagd studenten te leveren die helpen bij de 

begeleiding van een deel van de  profielwerkstukken.  

Ieder npo-project dat is ingediend is beoordeeld en gekoppeld aan een teamleider. De taak van 

teamleider verschuift hierdoor meer richting onderwijsontwikkeling. 

Een van de doelen van de NPO gelden is om ook op lange termijn te werken aan 

onderwijsverbeteringen. We investeren daarom ook schoolbreed in opleidingen voor het personeel 

op het gebied van effectief (samen) werken (denk aan Covey en transactionele analyse). 

 

 

Einde nieuwsbrief 

 


