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Beste ouder(s) van leerlingen uit de brugklas, 

En dan is het alweer bijna herfstvakantie. Time flies when you are having fun! 

Ik gok zo dat de leerlingen wel toe zijn aan een weekje bijkomen. Het zijn best intense weken 

geweest. Starten op een nieuwe school met allemaal nieuwe gezichten, een rooster, 

wisselen van lokaal, nieuwe vakken en dan ook nog eens alles in het Engels voor onze tto 

leerlingen. 

 

Voordat we vakantie gaan vieren hebben we eerst nog een leerzame project week. 

Leerlingen zullen op een interactieve manier bezig gaan met wereldburgerschap 

competenties, allemaal in spelvorm. De winnende klas verdient een gezellig uitje buiten de 

deur.  

 

Wat is het ook weer fijn dat ik de leerlingen weer echt kan zien schaterlachen (goodbye 

mondkapjesplicht). En dat steeds meer mag en kan.  

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: 
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CBO screening 
Wij hebben als een van onze doelstellingen te streven naar maatwerk voor leerlingen. Daarvoor 

maken we onder andere gebruik van de CBO Groepsscreening. Met de resultaten hiervan hebben we 

beter zicht op de behoeftes van leerlingen en we kunnen hen daardoor beter ondersteunen. CBO 

staat voor Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek. Het is een expertisecentrum voor 

begaafdheidsonderzoek en werkt nauw samen met de Radboud Universiteit Nijmegen. Meer 

informatie vindt u op: https://cbo-nijmegen.nl/cbo-groepsscreening/ 

De CBO-screening bestaat uit een aantal vragenlijsten, namelijk een lijst voor intelligentie, 
leergierigheid en sociaal-emotionele aspecten. Om uw zoon/dochter hieraan deel te laten nemen, is 
uw toestemming nodig. De resultaten behandelen we natuurlijk vertrouwelijk en we zullen die alleen 
delen met de mentor, lesgevende docenten en het zorgteam van onze school. 

De leerlingen hebben vandaag (1 oktober) een enveloppe ontvangen met daarin het 

toestemmingsformulier voor de CBO screening (ook als u geen toestemming geeft). Wij vragen u in 

het formulier in te vullen en in dezelfde envelop weer te retourneren (zo snel mogelijk en vóór 13 

oktober). Uw zoon/dochter mag de envelop bij de administratie inleveren, er staat daar een speciale 

doos voor deze retour enveloppen. 

 

Social media commissie  

We willen dit schooljaar heel graag een nieuwe leerlingen commissie starten 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 gaan we 

een aantal professionele workshops aanbieden 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 leerling commissie 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 of slo@vhl.nl en meer informatie vragen bij kantoor 100. De deadline is verzet tot de 

vrijdag voor de herfstvakantie.  

 

Zou u zelf iets voor onze leerlingen kunnen betekenen in de vorm van het geven van een workshop 

of iets dergelijks? Of juist een spoedcursus creative content of media design? Let me know!  
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Globaland 
Woensdag tot en met vrijdag voor de herfstvakantie gaan alle leerlingen van klas 1 aan de slag met 

het project Globaland. In dit project gaan leerlingen letterlijk over de grenzen heen kijken. Zij zijn 

voor even de regering van een land in de fictieve wereld Globaland. Toch is de problematiek echt: 

kindsoldaten, arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie en problemen met het verbouwen van 

soja zijn slechts een paar onderwerpen die aan bod komen. Ondertussen onderhandelen leerlingen 

als regeringsleiders met andere landen om de schaarse middelen zo eerlijk mogelijk te verdelen. 

Hierbij moeten ze verschillende belangen afwegen. 

Met een spelelement worden leerlingen bekend met problemen die in de wereld spelen.  

Het project wordt op de derde dag (vrijdag) afgesloten met de Microkredietactie. Leerlingen runnen 

in groepjes een eigen bedrijfje voor een goed doel. Leerlingen mogen zelf kiezen wat voor bedrijf zij 

willen starten. Ze ontvangen een kleine lening waarmee ze benodigdheden voor product te kunnen 

aanschaffen. Vervolgens gaan leerlingen er in groepjes in Leiden op uit om hun product te verkopen.  

Aan het eind van de dag moet de lening met rente worden terugbetaald. De winst en de rente 

komen ten goede aan het goede doel. De dag eindigt met de bekendmaking van het opgehaalde 

bedrag. Het bedrag wordt gedoneerd aan een goed doel op het gebied van 

ontwikkelingssamenwerking. 

We organiseren dit project, omdat we het als school belangrijk vinden dat leerlingen 

maatschappelijke betrokkenheid ontwikkelen. In Globaland kunnen leerlingen zelf nadenken over 

welke rol zij kunnen en willen spelen in grote vraagstukken.  

Tto informatie avond 
Op 27 oktober hosten wij een online informatie avond over het TTO- onderwijs. Van 19:00 tot 20:00 
kunt u vanaf uw eigen bank aansluiten via een MS teams link. U zult hiervoor uitgenodigd worden 
per mail en deze uitnodigingen gaan er volgende week uit. 
We hebben een viertal sprekers die gezamenlijk het verschillende aspecten van het TTO onderwijs 
belichten.  
 

Belangrijke data in oktober en november  

Datum Onderwerp 

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 

Ma 8 nov Les vanaf lesuur 4 

Wo 17 nov Sportdag 

18 nov t/m 19 nov Verkort lesrooster 

22 t/m 23 nov CBO screening 

24 nov Ontwikkeldag docenten (leerlingen vrij) 

25 nov Start toetsweek 1 

 


