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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Het schooljaar is inmiddels een maand oud en de ouderwetse drukte op school begint 

langzamerhand weer normaal te worden. De anderhalve meter afstand behoort tot het verleden en 

de laatste gebruikte mondkapjes zijn weggegooid.  Nog één week en dan staat voor de leerlingen een 

welverdiende herfstvakantie voor de deur.  Tijdens de komende week van 11 tot en met 15 oktober 

gaan de 4 vwo en 6 vwo klassen op mini-excursie. Veel docenten gaan als begeleiding mee. Vorige 

week was een groot aantal ouders aanwezig bij de online informatiebijeenkomst over de excursies. 

We kijken ernaar uit en hebben erg veel zin om volgende week de excursiedagen op een 

ongedwongen en prettige manier vorm te geven. Naast 3 dagen excursie zullen de examenleerlingen 

verder werken aan het profielwerkstuk en de leerlingen uit 4 vwo zich met diverse andere zaken 

bezighouden. Zie het overzicht verderop in deze brief. De leerlingen van 5 vwo gaan maandag 11 

oktober van start met hun profielwerkstuk. Op maandagochtend zijn de 5 vwo leerlingen uitgenodigd 

voor verdere instructie, zullen zij kennismaken met hun studentbegeleider en vervolgens in groepjes 

aan de slag gaan. Aan het einde van de week verwachten we op vrijdag een eerste indruk van de 

voortgang te krijgen d.m.v. groepspresentaties. Concreet betekent al het bovenstaande dat de 

bovenbouw vwo komende week geen lessen volgt volgens het normale rooster maar dat een 

aantrekkelijk alternatief programma is samengesteld. We kijken ernaar uit en hopen nu nog, dat -met 

name voor de excursies- ook het weer een beetje zal meewerken.  

Met vriendelijke groet, 

Peter Wietsma 

In deze nieuwsbrief: 

➢ Coronamaatregelen 
➢ Overzicht activiteiten vwo-bovenbouw in de week van 11 t/m 15 oktober 

➢ Binnenland-excursies 4vwo en 6vwo 

➢ Profielwerkstukken in 5vwo 

➢ Profielwerkstukken in 6vwo 

➢ Decanaat: Leidse voorlichtingsavonden, studiekeuzespecial en thema-avond 
studiefinanciering 

➢ Social media commissie  
➢ Personeel 
➢ Ouderraad van Visser ’t Hooft – Kagerstraat 

➢ Belangrijke data in september en oktober  
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Coronamaatregelen 
Op donderdag 23 september heeft u van de schoolleiding een uitgebreide brief ontvangen met 
daarin uiteengezet hoe we op school omgaan met de versoepelingen rondom de coronamaatregelen. 
Samengevat blijven twee zaken van belang: Geef elkaar de ruimte waar mogelijk en indien gewenst. 
Advies blijft tweemaal per week een zelftest te doen. Op deze manier zorgen voor we samen voor 
een veilige school!  

 
Overzicht activiteiten vwo-bovenbouw in de week van 11 t/m 15 oktober 
Alle jaarlagen hebben inmiddels alle informatie omtrent de activiteiten van volgende week 
ontvangen. Hieronder een overzicht. Mocht u naar aanleiding hiervan nog een specifieke vraag 
hebben, neem dan contact op met de mentor van uw kind.  
 

Jaarlaag Activiteit 

4vwo Drie dagen op excursie in Orvelte of Cuijk (zie brieven d.d. 9 
september (1) en 28 september (2)) 
Twee dagen op school: Portfolio-opdracht in het kader van LOB 
en biologie/wiskunde remediëring (zie brief d.d. 6 oktober). 
Leerlingen vinden hun rooster voor deze dagen in Zermelo. 
Afhankelijk van de planning is de excursie van 11 t/m 13 of van 
13 t/m 15 oktober. 

5vwo Profielwerkstukweek, met hulp van studentbegeleiders wordt 
gewerkt aan het pws; start in het theater op maandagochtend 
11 oktober om 9.25 uur of 9.45 uur (zie mail van 6 oktober aan 
alle leerlingen)  

6vwo Drie dagen op excursie in Idskenhuizen (zie brieven d.d. 9 
september (1) en 28 september (2)) 
Twee dagen op school: Profielwerkstuk (zie brief d.d. 23 
september). Leerlingen worden van 09:25 tot 15:10 op school 
verwacht. Het rooster staat op Zermelo. 
Afhankelijk van de planning is de excursie van 11 t/m 13 of van 
13 t/m 15 oktober. 

 

Binnenland-excursies 4vwo en 6vwo 
Inmiddels heeft u twee brieven ontvangen en een ouderavond kunnen bijwonen. De excursies leven 

in de school: Kamerindelingen worden gemaakt en de puntjes worden op de i van voorbereiding 

gezet. Wij kijken er -na een lange coronaperiode- naar uit om weer samen op reis te kunnen. Mocht 

u nog vragen hebben over de mini-excursies, neem dat contact op met de mentor van uw kind (voor 

specifieke vragen) of met dhr. Vegter (voor algemene vragen).  

Profielwerkstukken in 5vwo 

Dit schooljaar zullen 140 leerlingen uit 5 vwo in 3-tallen een profielwerkstuk (PWS) gaan schrijven. 

Het profielwerkstuk is een onderdeel van het schoolexamen en beslaat 80 uur per leerling. Er zijn 

inmiddels groepjes gevormd, een onderwerp is gekozen en leerlingen zijn gekoppeld aan een 

studentbegeleider. Maandag 11 oktober start voor de 5 vwo leerlingen de PWS-week met 

kennismaking en instructie. De hele week zal in het teken staan van het PWS. Leerlingen krijgen op 

deze manier de ruimte om een groot gedeelte van het werkstuk te schrijven.   
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Profielwerkstukken in 6vwo 

Op 23 september ontving u brief over de gewijzigde data in het tijdspad van het 6vwo-pws. 

Hieronder voor de volledigheid nogmaals deze data: 

- Deadline kladversie verschuift. De deadline voor het inleveren van de kladversie wordt 

verplaatst van vrijdag 15/10 naar vrijdag 5/11. Dit geeft leerlingen drie weken extra om 

e.e.a. verder uit te werken. 

- Deadline definitieve versie verschuift. De deadline voor het inleveren van de definitieve 

versie van het PWS verschuift van vrijdag 24/12/21 naar vrijdag 14/1/22. 

- Voor de volledigheid: De datum van de presentatieavond blijft staan op woensdag 16/2/22.   

Wij wensen de leerlingen veel plezier en succes bij het werk aan hun pws. 

Decanaat: Leidse voorlichtingsavonden, studiekeuzespecial en thema-avond 
studiefinanciering 
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 leerling uit 5 en 6 vwo. Om te grote drukte te voorkomen zijn in tegenstelling tot 
voorgaande jaren alleen leerlingen welkom (en dus geen ouders), én moeten leerlingen zich 
inschrijven. De presentaties duren een half uur en leerlingen moeten zich van tevoren voor deelname 
aanmelden. Laat uw zoon of dochter deze data alvast vrijhouden! Vanaf aanstaande woensdag 13 
oktober zullen de te bezoeken opleidingen te vinden zijn op 
https://www.leidsevoorlichtingsavonden.nl/. Via deze site kunnen leerlingen zich vanaf maandag 25 
oktober voor 3 opleidingen per avond inschrijven. Doe dit op tijd want vol = vol!   
 
In de mentorles zullen we uiteraard 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). 
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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.nl 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!  
 

 
Personeel 
De lessen godsdienst van dhr. Zwitser in 4vwo en 5vwo zullen door ziekte nog (gedeeltelijk) 

vervallen. Na de herfstvakantie zal dhr. Zwitser zijn werkzaamheden langzamerhand opbouwen. 

In deze nieuwbrief doen wij graag de volgende oproep: 

Dit schooljaar zijn wij als school gestart zonder vacatures en daar zijn wij erg blij om. Het Visser ’t 

Hooft Lyceum is onderdeel van een groot SCOL-netwerk en is tevens opleidingsschool. Hierdoor 

beschikken wij over goede kanalen om docenten te vinden. Het lerarentekort, regelmatig in het 

nieuws, wordt echter ook bij ons op school elk jaar meer voelbaar. Daarom een oproep in deze 

nieuwsbrief: bent u of kent u een bevoegd docent die graag aan de slag wil, laat het ons weten! We 

gaan graag in gesprek. 

 

Ouderraad van Visser ’t Hooft – Kagerstraat 
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 
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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  

Belangrijke data in oktober en november 

Datum Onderwerp Actie nodig 

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.  

Alle informatie ontving u middels twee 
brieven en een ouderavond. 

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  

Di 26 okt 6V: Voorlichtingsavond 
studiefinanciering 

Aanmelden bij dhr. Visser (vsr@vhl.nl)  

Wo 27 okt (datum 
gewijzigd!) 

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

Vr 5 nov 456V: Speedcubing Event voor 
leerlingen van 15:15 – 17:00 in 001 

 

Vr 5 nov 6V: Kladversie PWS inleveren bij 
begeleider 

 

Ma 8 nov  456v: Lesuur 1 t/m 3 vrij  

Wo 10 nov 5v: Excursievoorlichting (ovb)  

Vr 12 nov 456v: Wiskunde A-olympiade en 
wiskunde B-dag 

 

Do 18 en vr 19 nov 456v: Verkort lesrooster  

Ma 22 nov t/m wo 
1 dec 

456v: Toetsweek 1 (wo 24 nov = 
toetsvrij) 

 

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