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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Vanaf 22 november start de eerste volledige toetsweek van dit schooljaar en hiervoor zijn de 

voorbereidingen in volle gang. De laatste leerstof wordt behandeld en het lukt de meeste leerlingen 

een planning te maken. Uitdaging voor elke leerling wordt het nu om zich aan de planning te gaan 

houden. Ondanks de positiviteit op school -na heerlijke excursiedagen voor 4 vwo en 6 vwo en een 

prettige, gezamenlijke start met profielwerkstukken in 5 vwo- merken we op dit moment wel dat het 

corona virus helaas weer onderwerp van gesprek is op school. In ieder geval koesteren we de huidige 

situatie dat de scholen nog steeds open zijn en dat de stemming gelukkig goed is. Vorige week en 

deze week zijn in ons schoolgebouw evenals in het DaVinci gebouw voorlichtingsavonden in het 

kader van oriëntatie op studie en beroep voor leerlingen uit met name 5 vwo en 6 vwo. Het 

studieaanbod voor jongeren is momenteel overweldigend. Daardoor is het steeds moeilijker om tot 

een goede studiekeuze te komen. Gezamenlijk hebben we als school met ouders de taak om 

jongeren te begeleiden en te helpen bij het kiezen van een passende studie. Belangrijk is het ook om 

uw kind niet te pushen een bepaalde keuze te maken. Twijfel hoort bij het zoeken naar de eigen 

identiteit. Sommige twijfelaars blijken gewoon laatbloeiers te zijn! Heeft u als ouder vragen over de 

loopbaanoriëntatie en begeleiding van uw kind? Aarzel niet om dit te bespreken met de decaan of 

met de mentor. 

We hopen samen met de mentoren van uw zoon/dochter heel sterk, dat het onze leerlingen de 

komende weken lukt zich te focussen op het schoolwerk en een mooi resultaat te behalen. Heel veel 

succes ook thuis bij het begeleiden en stimuleren van uw zoon of dochter op weg naar de toetsweek! 

Ze hebben uw en onze support echt nodig. 

Met vriendelijke groet, 

Peter Wietsma 

Teamleider vwo-bovenbouw 
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Coronamaatregelen 
Op vrijdag 5 november heeft u van de schoolleiding een brief ontvangen met daarin uiteengezet hoe 
we op school omgaan met de aangescherpte coronamaatregelen. Voor alle informatie verwijzen wij 
u naar deze brief.  

Profielwerkstukken (6v) 

Afgelopen vrijdag leverden de leerlingen uit 6vwo de kladversie van hun profielwerkstuk (pws) in hun 

begeleider. Zij ontvangen hierop feedback en in gesprek met hun begeleider kunnen zij het traject 

richting de definitieve versie (die op vrijdag 14 januari 2022 moet worden ingeleverd) verder vorm 

gaan geven. Op woensdag 16 februari 2022 vindt aansluitend de presentatieavond plaats. Wij 

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

Bericht van de sectie godsdienst m.b.t. het programma van 4vwo  
Vanwege de gezondheid van enkele docenten Godsdienst in combinatie met de moeilijkheden om 

vervanging voor deze docenten te vinden, is er besloten om de klassen 4vwo van de verschillende 

docenten niet geforceerd hetzelfde lesprogramma te laten volgen. Meneer Zwitser is langzaam aan 

het terugkeren op school, en zijn 4V klassen zullen een iets aangepast programma volgen ten 

opzichte van de klassen die les krijgen van mevrouw Zijdemans en mevrouw Lüchinger. De 4V TTO 

klas van meneer Zwitser zal slechts enkele lessen over het onderwerp Hindoeïsme volgen en geen 

toets maken in toetsweek 1. De 4V klas (Nederlandstalig) van meneer Zwitser zal in de eerste 

toetsweek geen toets over het christendom krijgen, en slechts enkele lessen met het christendom 

bezig zijn. Na de Toetsweek zullen de klassen van alle drie de docenten weer hetzelfde lesprogramma 

gaan volgen.  

 

Tutoringsysteem (4v/5v/6v)  

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 uit 4v, 5v of 6v kunnen bijles gaan geven aan onderbouwleerlingen. Leerlingen 

die bijles willen geven hebben reeds mogelijkheid gehad zich aan te melden. 

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 

(AthenaSchool). 

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 (6v)  

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. 
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Toetsweek wat te doen bij ziekte (4v/5v/6v) 
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 SE-toetsen 

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

wordt ingehaald niet herkanst kan worden. Voor gemiste proefwerken (dus toetsen die alleen voor 

het rapport tellen) is beperkte inhaalmogelijkheid op een moment dat er geen lessen zijn (dus buiten 

lestijd).  

Inhalen toetsen buiten de toetsweek (4v/5v)  
Door het schooljaar heen wordt er veel getoetst. Dit gebeurt niet alleen tijdens de toetsweken, maar 

ook tijdens lessen. De toetsen in 4vwo en 5vwo kunnen bestaan uit bijvoorbeeld praktische 

opdrachten, handelingsdelen, mondelingen 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 (4v/5v/6v) 
Een bericht van de sectie wiskunde 

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 (4v) 
De jaarlijkse gezondheidscheck in 4 vwo is onlangs afgenomen door de GGD. Daar heeft u als 

ouder/verzorger voor de herfstvakantie informatie over ontvangen. Vandaag is er een brief verstuurd 

over de coronamonitor (een ander onderzoek), die óók in 4v wordt afgenomen (net als in 2mhv en 

4mh). Het onderzoek heeft tot doel de impact van corona op gezondheid jongeren te meten. De 

vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd, corona en 

school. Deelname is, net als bij het eerdere onderzoek, vrijwillig. 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 (4v/5v/6v) 
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. 

Personeel 
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 
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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. 

Belangrijke data in november en december 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Wo 10 nov 45v: Leidse Voorlichtingsavond (de 
laatste van drie) 

 

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

 

Do 18 en vr 19 nov 456v: Verkort lesrooster Leren voor de toetsweek! 

Ma 22 nov t/m wo 
1 dec 

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

 

Vr 10 dec 456v: Paarse Vrijdag  

Ma 13 dec 456v: Les tot en met lesuur 3  

Ma 13 dec 6v: Inleveren herkansingsverzoek Uiterlijk inleveren herkansingsverzoek 
toetsweek 1 

Ma 20 dec 5v: Kladversie pws inleveren  

Di 21 dec 6v: Herkansingen SE-toetsen  

Wo 22 dec 6v: Herkansingen SE-toetsen  

Do 23 dec 456v: (ovb) kerstviering in de 
Hooglandse Kerk 

 

Vr 24 dec 456v: Kerstviering met de mentorklas 
tot uiterlijk 12:00, daarna vrij 
(kerstvakantie) 

 

Za 25 dec t/m zo 
9 jan 

456v: Kerstvakantie  

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

 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/

