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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Na een zomervakantie waar geen eind aan leek te komen is het heerlijk om weer terug te zijn. Het 

kostte mij, zoals verwacht, geen enkele moeite om weer in te voegen op school. Fijn om tot rust te 

komen maar nog fijner om me weer tussen de leerlingen te begeven.  

Dit jaar begint voor mij dus op een moment dat de leerlingen alweer bijna aan de slag gaan met het 

leren voor de eerste toetsweek. Best wel een spannend moment na (weer) een gek Covid-jaar in 

schooljaar 20-21. Het is van belang dat wij als docenten én ouders om onze leerlingen heen gaan 

staan en hen richting deze week begeleiden om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Een aantal 

leerlingen is al begonnen met het maken van een planning en docenten krijgen al vaak de vraag wat 

er voor de toetsweek preciés op het programma zal staan. Vraag uw kind komende tijd wat er op het 

programma staat voor aankomende schoolexamen- en toetsweek en hoe uw kind de voorbereiding 

hiervan heeft gepland. In de mentorlessen zal hier de komende tijd ook aandacht voor zijn.  

Na de toetsweek zullen we de eerste balans opmaken en bekijken waar nog extra hulp en aandacht 

voor nodig is. Zoals u zult lezen in deze nieuwsbrief zijn er natuurlijk ook al trajecten gestart vanuit 

het Nationaal Programma Onderwijs waar leerlingen aan deel kunnen nemen als zij nog moeten 

bijspijkeren. 

Tot slot worden er de komende tijd door mentoren en leerlingen plannen voor de decembermaand 

gemaakt. Met de huidige maatregelen lijken de scholen nog buiten schot en hopelijk blijft dat zo. We 

snakken allemaal weer naar gezellige momenten met elkaar beleven waarbij niet het leren maar ook 

(of juist) het sociale centraal staat.  

Met vriendelijke groet, 

Annemarie Davelaar 
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Coronamaatregelen 
De meest recente persconferentie heeft voor het onderwijs geen nieuwe maatregelen opgeleverd. 
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. 

Docentennieuws 
Vanwege persoonlijke omstandigheden worden in klas 2 mavo een tweetal personele wijzigingen 

doorgevoerd. Daar waar de klas normaal pas halverwege het schooljaar het vak muziek inruilt voor 

godsdienst wordt deze wissel naar voren gehaald. De resterende muzieklessen zullen later in het jaar 

worden vervolgd. Tevens zal mw. van Wilgen voortaan de lessen Duits voor haar rekening nemen. Zij 

stapt hiervoor over vanuit klas 2 Gymnasium, die voortaan mw. van IJssel als docent zal hebben. 

Inzet NPO Gelden 

Steunlessen Biologie 

Binnenkort start de biologiesectie met steunlessen voor klas 2. Hierbij gaan wij met onderwerpen als 

lees- en leervaardigheid aan de slag. Ook leerlingen die extra uitleg nodig hebben bij bepaalde 

onderwerpen kunnen zich hiervoor aanmelden. Aanmelden kan bij mentor of vakdocent. Op 15 en 

22 november het 7e uur beginnen de lessen met begrijpend lezen en ‘hoe leer ik voor biologie?’ 

Tutorsysteem 
Vanwege de grote vraag naar bijlessen starten wij na de eerste toetsweek met een tutorsysteem. In 

samenwerking met Athena worden gemotiveerde bovenbouwleerlingen opgeleid tot ‘tutor’. Dit is 

voor bovenbouwleerlingen natuurlijk een mooie ontwikkelingskans en een leuke bijbaan. 

Voor onderbouwleerlingen werkt het systeem simpel en effectief. De bijlessen vinden op vaste tijden 

plaats op school door een leerling van de eigen school. Het helpt natuurlijk enorm als de tutor de 

school, docenten en methodes als ervaringsdeskundige al kent. 

In de week van 8 november kunt u als ouder een uitnodiging tot inschrijving verwachten. Bij 

deelname is aanwezigheid bij alle bijlessen verplicht. Hiervoor wordt een borg van 30 euro gevraagd 

die terugbetaald wordt bij volledige afronding van het traject. 

Excursie klas 3 
Door de Coronapandemie dreigen de leerlingen die nu in klas 3 zitten het kind van de rekening te 

worden als het gaat om de leuke uitjes die je normaal tijdens je schooltijd doet. Geen brugklaskamp, 

geen Amelandreis, en nu dit jaar? We zijn ze echter niet vergeten, en zijn inmiddels samen met de 

internationaliseringcoördinator op zoek naar leuke mogelijkheden in het buitenland die we nog dit 

jaar kunnen doen. Met de huidige situatie zal het een uitdaging worden, maar weet dus dat eraan 

gewerkt wordt! 

Schaatsen 
Donderdag 23 december gaan klas 2 en 3 schaatsen! We gaan hiervoor naar de ijsbaan die elk jaar in 

de winter op de gracht wordt opgebouwd in het centrum van Leiden. Deelname is gratis en 

schaatsen worden geregeld. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Bezoek andere scholen 
Helaas hebben we de afgelopen weken meermaals moeten vaststellen dat leerlingen van ons zich op 

de pleinen en binnen de gebouwen van andere scholen bevonden. Vanzelfsprekend is dit niet 

toegestaan omdat een school ‘eigen terrein’ is. Andersom geldt ook dat wij alert zijn op leerlingen 

die bij ons in het gebouw zitten terwijl zij geen leerling van ons zijn. De conciërges en wijkagent 

hebben contact met elkaar als dit voorkomt. Dit met het doel de veiligheid en rust in de scholen te 

waarborgen. 

Decanenavond 

Woensdag 27 oktober hebben wij een heel aantal ouders mogen verwelkomen op de profielkeuze 

voorlichtingsavond. Voor de leerlingen is het kiezen van een profiel een spannende tijd, hopelijk 

heeft de avond u handvatten gegeven voor het hierbij begeleiden van uw kind. Hieronder treft u nog 

een aantal handige sites. 

• Voor informatie over de profielen, vakinformatie & profielkeuzeformulieren klikt u hier; 

• Via Qompas maken leerlingen opdrachten en bouwen ze aan hun loopbaandossier. Via de 
knop ‘informatie zoeken’ vindt u verdere informatie over beroepen en studies; 

• Voor informatie over vervolgopleidingen en toelatingseisen klikt u hier, dit is vooral handig 
wanneer uw kind al een idee heeft welke studierichting de voorkeur heeft. 

 

In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u de PowerPoint en hand-outs die tijdens de avond gebruik 

zijn. Namens de decanen hartelijk dank voor uw tijd en aandacht. 

Namens de ouderraad 
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). We zoeken nog aanvulling van 2 

ouders met kinderen in de brugklas, zodat elk schooljaar vertegenwoordigers heeft in de ouderraad. 

Wilt u de ouderraad compleet maken? Aarzel dan niet om ons een berichtje te sturen.  

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

jullie berichten! - De Ouderraad  

https://vhl.nl/leiden/profielkeuze-en-vakinformatie/
https://profielkeuze.qompas.nl/
https://www.studiekeuze123.nl/
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Oproep enquête 
Enige tijd geleden heeft u van ons een uitnodiging ontvangen om de zogenoemde BRIEF-2 enquête in 

te vullen, waarmee we in kaart brengen welke achterstanden in de afgelopen tijd zijn opgelopen. 

Mocht u deze nog niet hebben ingevuld, zou u dat dan alsnog willen doen? U helpt ons daar 

bijzonder veel mee! 

GGD Webinars 
Afgelopen voorjaar de GGD met groot succes een aantal webinars georganiseerd voor ouders met 

kinderen in de puberleeftijd. Ze hebben meer dan 1000 ouders van betrouwbare informatie voorzien 

en handvatten meegegeven op verschillende thema’s die spelen in deze leeftijdsfase. Aangezien ze 

afgelopen september nog niet op alle scholen bij de oudervoorlichtingen aanwezig konden zijn, 

organiseren ze in november een nieuwe serie webinars. In de bijlage kunt u het overzicht vinden van 

alle webinars, daarin staan ook de inschrijflinks. 
 

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 november en december 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Vr 29 okt - 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  

Vr 10 dec Paarse Vrijdag  

Ma 13 dec Les tot en met lesuur 3  

Wo 22 dec Rapportuitreiking  

Do 23 dec Schaatsen + Kerstviering  

Vr 24 dec Kerstactiviteit met mentor  

 

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/

