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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De vorige nieuwsbrief heb ik afgesloten met de vraag of jullie mee wilden duimen dat alles goed zou 

gaan tijdens de excursieweek van 5h. Hieraan is massaal gehoor gegeven volgens mij, want wij 

hebben een fantastische excursieweek beleefd. Voor 4havo was dit een week van projecten en 

kennismaking met maatschappelijke en culturele onderwerpen. Mocht u wat meer informatie willen 

over het verloop van de projecten en excursies, kijk dan even op de site Nieuws - Visser 't Hooft 

Lyceum (vhl.nl) 

Ieder jaar hang ik foto’s van “mijn” leerlingen in het halletje dat leidt naar mijn kantoortje. Dit jaar 

heb ik het wat serieuzer aangepakt. Er is een hele mooie fotomuur gemaakt met lichtjes en 

sterretjes. Iedere leerling van onze afdeling schittert mij toe als ik ’s ochtends mijn jas ophang. Ik ben 

duidelijk niet de enige die hier blij van word, want deze week kwamen veel leerlingen een kijkje 

nemen “hoe ze erbij hingen”. Leerlingen die niet op de groepsfoto staan, kunnen zelf een klein 

fotootje komen ophangen. 

Tijdens de welverdiende herfstvakantie stuitte ik op een artikel dat mij raakte. Ik ben zelf moeder van 

drie pubers van wie er eentje onlangs het nest heeft verruild voor een studentenhuis. In het artikel 

wordt stilgestaan bij wat het opvoeden van pubers eigenlijk betekent voor de ouders. Het 

welbekende “loslaten” werd hierin in een (voor mij) mooi perspectief geplaatst. Ik moest hierbij ook 

aan jullie denken en deel het daarom graag:  Het verdriet van de puberouder 

(psychologiemagazine.nl) 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Vleeming 

Belangrijke data in november 

Datum Onderwerp Actie nodig 

3,9,10 november Leidse voorlichtingsavonden 
Vervolgopleidingen mbo en hbo 

Studiekeuze123.nl raadplegen 
 

16 november Sportdag onderbouw Bovenbouwleerlingen met BSM in het pakket 
begeleiden deze sportdag 

18,19 november Verkort rooster Studeren !!! 

22 november- 23 
november  

toetsweek Knallen!! 

24 november Studiedag (geen toetsen geen les) Studeren!! 

25 november- 1 
december  

Vervolg toetsweek Knallen!! 

9 december vanaf 12:30 Bezoek 5h aan theater Fiets meenemen naar school 
 

10 december Paarse vrijdag “Trek iets paars uit de kast” 

13 december Studiemiddag + herkansingsverzoeken inleveren 
5h 

Leerlingen zijn na het derde uur lesvrij. 5h leerlingen 
leveren hun herkansingsverzoek in. 

20 december Kladversie pws inleveren 5h Deadline  
 

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

https://vhl.nl/leiden/nieuws/
https://vhl.nl/leiden/nieuws/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/het-verdriet-van-de-puberouder/
https://www.psychologiemagazine.nl/artikel/het-verdriet-van-de-puberouder/
https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/
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Tutoringstysteem (4h/ 5h)  

Vanuit de NPO-subsidies hebben we een tutorsysteem opgezet. Dit blijkt uit onderzoek (en uit 

ervaring) namelijk heel effectief te zijn voor zowel de bijlesgever als de bijlesontvanger. 

Bovenbouwleerlingen kunnen bijles gaan geven aan onderbouwleerlingen. Leerlingen die bijles willen 

geven wordt gevraagd zich te melden via https://forms.office.com/r/ZUjUJx8vP6. 

Zij worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en krijgen een korte training. Uiteraard krijgen ze 

ook een vergoeding als ze bijles geven. Dit proces wordt begeleid door een externe instantie. 

Het is de bedoeling dat de bijlessen starten vanaf 1 december, dus na de toetsweek. Hieronder nog 

een keer de verdiensten voor de leerlingen. Zij zullen worden betaald door school. 

• Ben je 15 jaar? 7 euro per uur.  

• Ben je 16 jaar? 8 euro per uur.  

• Ben je 17 jaar? 9 euro per uur 

 

SSL-examentraining en steunlessen (5h/4h)  

Vanuit de NPO-subsidies hebben wij ruimte gereserveerd om de examenleerlingen een 

examentraining aan te bieden. Hierbij moet u denken aan een weekendtraining bijvoorbeeld in de 

kerstvakantie. Meer informatie over deze trainingen volgt zo snel mogelijk 

Voor de leerlingen van 4havo gaan we na de eerste toetsweek een remedieringsprogramma starten 

met een externe partij. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een bijlesconstructie worden voor een paar 

vakken. Ook hierover zullen we zo snel mogelijk meer informatie geven. 

 

Motivatietraining (4h/5h)  

Hoe krijg ik mijzelf aan het werk en hoe hou ik mijzelf aan het werk? 

Welke doelen moet ik stellen en hoe zet ik daarin de juiste stappen? Hoe zet ik mijn brein in? Hoe kan 

ik mijzelf motiveren om een motivatietraining te volgen?u  

 

Wij merken dat het gebrek aan motivatie momenteel een van de grootste hobbels is voor onze 

leerlingen. Daarom bieden wij een vierdaagse workshop aan waarin een coach met een groep 

leerlingen (max. 20) aan het werk gaat om de motivatie in kaart te brengen en om hierin stappen te 

zetten. Het is geen toverstokje dat alle problemen oplost want er moet hard geoefend en getraind 

worden maar wij geloven dat met deze workshop veel winst te behalen is. 

Deze training wordt door school betaald en is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Momenteel zijn wij 

deze cursus aan het vormgeven en organiseren. Het zou kunnen dat wij hiervoor bijvoorbeeld een 

paar zaterdagen gaan gebruiken. Wij inventariseren graag welke leerlingen hiervoor in aanmerking 

willen komen. Leerlingen kunnen hun interesse kenbaar maken door een mail te sturen aan 

vle@vhl.nl 

 

 

NPO 

https://forms.office.com/r/ZUjUJx8vP6
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Toetsweek wat te doen bij ziekte (4h/5h)  

Maandag 22 november start de toetsweek. Wanneer uw kind niet in staat is om naar school te 

komen, is het noodzakelijk dat uw kind op de officiële manier wordt afgemeld. Alleen bij een geldige 

afmelding komt uw zoon of dochter in aanmerking voor het inhalen van een toets of schoolexamen. 

De officiële procedure gaat als volgt: 

Een ouder neemt tussen 08.00 uur – 08.30 uur telefonisch contact op met de school via het 

algemene nummer 071-5171661 (dus niet via de absentenlijn). Daar wordt uw afmelding 

aangenomen en wordt u door de Functionaris van Dienst teruggebeld. Als  uw kind in quarantaine zit 

of positief getest is, en daardoor meerdere toetsen mist, zal er maatwerk geleverd worden. Bij 

andere klachten gelden de regels zoals in het examenreglement beschreven. De gemiste toetsen 

dienen ingehaald te worden op de aangewezen herkansingdag. Dit betekent dat een toets die wordt 

ingehaald niet herkanst kan worden.  

Wij zullen voor de toetsweek extra zelftesten uitdelen in de klassen. Wanneer uw kind klachten heeft 

op een toetsdag en negatief test op de zelftest mag hij/zij naar school komen om de toetsen te 

maken. 

Inhalen toetsen buiten de toetsweek (4h/5h)  

Door het schooljaar heen wordt er veel getoetst. Dit gebeurt niet alleen tijdens de toetsweken, maar 

daarbuiten tijdens lessen. De toetsen in 4havo kunnen bestaan uit bijvoorbeeld praktische 

opdrachten, handelingsdelen, mondelingen, proefwerken of voortgangstoetsen. Een voortgangstoets 

geeft een indicatie in hoeverre de leerling bepaalde stof beheerst. De leerling krijgt feedback in de 

vorm van een cijfer en in de vorm van een nabespreking. Wat gebeurt er als een leerling ziek of 

afwezig is op het moment dat er een voortgangstoets wordt afgenomen? Als de leerling een 

voortgangstoets mist dan zal de toets worden ingehaald voor een diagnostisch cijfer. Het cijfer telt 

dus niet mee, maar geeft de leerling wel feedback op het leerproces.  

Een toets die wordt afgenomen in de toetsweek moet wél worden ingehaald voor een cijfer. Deze 

toetsen tellen zwaarder. Als we merken dat een leerling (te) veel voortgangstoetsen mist dan gaan 

wij daarover in gesprek. Als er een vertekend cijferbeeld dreigt te ontstaan dan zullen wij maatwerk 

leveren. 

Diagnostisch toetsen: geen cijfer wel een spiegel voor de leerling (4h/5h) 
Al jaren is het een wens van velen om het aantal toetsen (bij o.a. wiskunde) in te dammen. De 

wiskundesectie heeft hier gehoor aan gegeven en licht hieronder toe hoe zij nu met toetsen omgaat.  

Het aantal toetsen waarvoor een cijfer wordt gegeven, is fors teruggebracht. Het gaat hierbij om 

toetsen die meetellen voor het rapportcijfer, de overgang of het schoolexamen. Hierdoor maken we 

meer tijd vrij voor het leerproces van de leerlingen en het reflecteren op hun vorderingen. 

Onze leerlingen worden aangemoedigd om vooral door opdrachten te maken en vragen te stellen 

erachter te komen hoe de aangereikte vaardigheden precies in elkaar zitten. Hiervoor gebruiken wij 

diverse didactische werkvormen en technieken.  

Aan het begin van ieder hoofdstuk maakt de docent duidelijk waar het hoofdstuk over gaat en welke 

kennis en vaardigheden aan bod komen. Ook maken we onze leerlingen duidelijk waarom juist deze 

kennis wordt aangereikt en wat ze hieraan hebben in hun verdere (school)leven.  
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Tijdens de lessen en door het maken van het huiswerk gaan de leerlingen zich deze kennis en 

vaardigheden eigen maken. Natuurlijk hebben zij hierbij vragen. Hoe meer, hoe beter. Iedere vraag is 

de sleutel naar het echt begrijpen van de stof. Daarom beantwoordt de docent deze vragen graag en 

vindt hij het fijn om zijn leerlingen te ondersteunen bij hun leerproces. 

De docent weet precies welke vorderingen zijn leerlingen aan het einde van ieder hoofdstuk moeten 

hebben gemaakt. Om te maken hoe ze ervoor staan, laat hij hen na ieder hoofdstuk een 

diagnostische toets maken. Het resultaat voor deze toets wordt wel met de leerlingen gedeeld maar 

telt niet mee en komt meestal niet in Magister. Niemand hoeft dus te vrezen voor een slecht cijfer. 

De leerling mag fouten maken en van zijn fouten leren. 

Het is natuurlijk wel de bedoeling dat de leerling zo’n diagnostische toets serieus neemt. Hij kan zich 

er goed op voorbereiden door actief deel te nemen aan de les, het opgegeven huiswerk te maken en 

de raad van zijn docent ter harte te nemen. 

De diagnostische toets bestaat uit van te voren aangewezen opdrachten uit het boek. De leerling 

beschikt over de goede oplossingen van deze opgaven. Hij kan dus gericht leren voor deze toets door 

in ieder geval de aangewezen opgaven te maken en na te kijken. 

Tenslotte geeft de diagnostische toets een goed beeld van de vragen die op de “echte” toets worden 

gesteld. Overigens bestaat de “echte” toets veelal uit de stof van meer dan één hoofdstuk. Met de 

bespreking van de diagnostische toets komt de leerling precies te weten wat hij of zij nog moet doen 

om op de “echte” toets een mooi resultaat neer te zetten. Als laatste stap in de voorbereiding op een 

schoolexamen maken de leerlingen voor de examenweek ook nog een proefexamen dat daarna 

uitgebreid wordt besproken. 

De ervaring leert dat leerlingen wat tijd nodig hebben om goed te leren omgaan met diagnostische 

toetsen en proefexamens. Wij gunnen hen deze tijd graag omdat wij weten dat zij zo meer rust 

krijgen voor hun leerproces. 

GGD-onderzoek (4h) 

Vorige week heeft de GGD een jeugdgezondheidstest afgenomen bij de leerlingen van 4havo en 

4vwo. Hierover heeft u voor de herfstvakantie een brief ontvangen. De individuele uitkomsten van 

dit onderzoek zijn alleen bekend bij de GGD en zullen niet zonder de toestemming van u of uw kind 

met ons worden gedeeld. De school wordt wel meegenomen in de grote lijn van de resultaten. 

GGD- corona 

De GGD heeft de werkwijze veranderd in de communicatie naar scholen in geval van positieve testen 

bij leerlingen en medewerkers. Verleden jaar kreeg de school vanuit de GGD een bericht als er een  

besmetting was. Vanaf oktober van dit jaar ligt die taak bij de mensen zelf. Kortom, als uw zoon of 

dochter positief getest is of als er sprake is van quarantaine in het gezin dan willen we u vragen dat 

aan ons te melden. 

Theaterbezoek donderdag 9 december vanaf 12:30  (5h) 

Wij hebben een fantastische voorstelling geregeld voor heel 5havo in het kader van de afsluiting van 

CKV. Door de overstap van een2- naar een 1-jarig PTA staan er voor 5h dit jaar geen CKV lessen in 
het rooster. De leerlingen moeten het vak zelfstandig afronden door middel van opdrachten 
en activiteiten waarvan dit bezoek (verplicht) schoolexamen-onderdeel uitmaakt.   
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Op donderdag 9 december gaat heel 5havo naar Theater 'InsBlau' (Haagweg 4 in Leiden). 
De start is om 13:00, Leerlingen hebben les tot 12:30 uur en fietsen dan naar de Haagweg.   
 

De voorstelling is gemaakt door Hotel Modern en heet Ons Wereldrijk (zie ook Youtube voor de 
eerdere voorstelling 'de grote oorlog' - supermooi!) of op de 
site  https://hotelmodern.nl/production/wereldrijk/  
 

Wij hopen dat iedereen geniet van een heel bijzondere middag.  
De CKV-sectie 

 

Profielwerkstuk (5h) 

De leerlingen in 5 havo zijn naast de voorbereiding op de komende toetsweek ook al een tijdje bezig 

met hun PWS. Welke rol kunt u daarin spelen? Enkele tips: 

• Bekijk eens de handleiding PWS die u zoon/dochter begin september heeft ontvangen; 

• Vraag eens naar de inhoud van wat u zoon/dochter tot nu toe heeft gemaakt; 

• Bemoedig hem/haar door interesse te tonen in hun PWS-onderwerp; 

• Bekijk de checklist op blz. 36 van de handleiding om het proces en bijbehorende inleverdata te 

volgen. 

• Het leukste deel voor u is 23 februari volgend jaar wanneer u wordt uitgenodigd voor de PWS-

presentatieavond van uw eigen kind. De uitnodiging volgt later. Noteer alvast de datum! 

Hieronder is het laatste deel van de checklist voor de periode die nog rest: 

Fase 4 

Week 
41-51 

 3e gesprek met begeleider (voortgangsgesprek) 

  Overige deelvragen uitgewerkt 

 Kladversie ingeleverd bij begeleider (20 december) 

 Logboek bijgehouden en laten zien 

Fase 4 
Vervolg 

 

Week 
51-5 

 4e gesprek met begeleider (indien nodig) 

 Definitieve versie ingeleverd bij begeleider (2 februari) 

Fase 5 

Week 
5-8 

 5e gesprek met begeleider (beoordelingsgesprek) 

 Presentatieavond voorbereid (23 februari save the date !!) 

23 februari: in de middag proefpresentatie → avondeten op school wordt verzorgd door 

school!!!→ in de avond presentatie van het PWS aan de ouders 

 Powerpoint laten zien aan begeleider 

 

Jan de Koning coördinator PWS havo 

 

 

https://hotelmodern.nl/production/wereldrijk/
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Decaannieuws (4h/5h) Open dagen 

De open dagen zijn alweer begonnen. Maar nu gelukkig wel weer op locatie, live! Die van Inholland is 

op 6 november en die van de Haagse Hogeschool op 13 november. De Hogeschool van Rotterdam 

heeft zijn open dag op 20 november en de Hogeschool van Amsterdam op 11 december. Maak 

gebruik van deze mogelijkheden en ga vooral sfeer proeven!  

Kan je om een of andere reden niet, maak dan gebruik van het aanbod dat de hogescholen online 

aanbieden. Alle data zijn te vinden in Qompas of op www.studiekeuze123.nl  

Succes! Meneer Visser 

Boekenmaand (4h/5h) 

Decembermaand: boekenmaand! 

De decembermaand is bij uitstek de maand voor het lezen van een boek. De dagen kleuren al snel 

donker, de regen lijkt onafgebroken te vallen en de temperatuur daalt tot onaangename hoogte. 

Kortom, binnenzitten, lekker warm en knus, wordt steeds aantrekkelijker. Combineer dit met de 

feestdagen Sinterklaas en kerst en een cadeau voor uw kind is snel gevonden: een boek!   

Om u op weg te helpen, noemen wij hier een aantal boeken dat uw kind op zijn literatuurlijst voor 

Nederlands mag zetten en dat goed leesbaar is. 

Sonny Boy van Annejet van der Zijl (waargebeurd, Tweede Wereldoorlog), Slaap maar zacht van 

Linda Jansma (thriller), Het sterkste meisje van de wereld van Alex Boogers (waargebeurd, sport), 

Orakel van Thomas Olde Heuvelt (de Nederlandse Stephen King), Confrontaties van Simone 

Antangana Bekono (jongeren, discriminatie), Wees onzichtbaar van Murat Isik (waargebeurd, 

levensverhaal). Meer tips? Ga naar www.libris.nl of www.lezenvoordelijst.nl 

Teamnieuws (4h/5h) 

De heer Zwitser (godsdienst) is na een geslaagde operatie weer aan het re-integreren. De klassen die 

door zijn afwezigheid geen les hebben gehad, zullen in de toetsweek geen toets hebben van het vak 

godsdienst. Collega’s van de sectie godsdienst hebben het merendeel van de lessen kunnen 

opvangen. Alleen het nakijkwerk is nog wel een uitdaging. Wij hopen op uw begrip voor een 

eventuele vertraging hierin. 

Wij hebben dit jaar een aantal nieuwe collega’s aangenomen die het mooie vak van lesgeven nog 

niet helemaal in de vingers hebben. Wij begeleiden als opleidingsschool deze nieuwe docenten en 

we zijn blij dat iedere klas een docent heeft in deze tijden van docententekorten. Aan de andere kant 

we beseffen ons terdege dat dit onrust kan veroorzaken bij sommige klassen. Wij zijn daarover in 

gesprek met de docenten, de klassen, de mentoren, de sectievoorzitters, de directie, de vakcoaches 

en de intern begeleiders. Kortom, achter de schermen zijn we hard aan het werk.  

 

Einde nieuwsbrief 

 

http://www.studiekeuze123.nl/
http://www.libris.nl/
http://www.lezenvoordelijst.nl/

