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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Na een maand zonder mondkapjes in de scholen, gonsde het weer van de geruchten over een 

scholensluiting. Velen van ons hebben in spanning voor de televisie gezeten afgelopen vrijdag. De 

impact van een dergelijke sluiting werd ons allemaal vorig jaar al duidelijk: niet alleen het kennisleren 

van leerlingen staat daarbij onder druk maar het heeft ook grote gevolgen voor ouders die thuis 

werken en docenten die worden geacht hun lessen zo in te richten dat ze zonder persoonlijke contact- 

en feedbackmomenten leerlingen tot leren brengen. Gelukkig ging een scholensluiting (nu nog) aan 

ons voorbij. 

Binnenkort wordt de eerste balans na de toetsweek opgemaakt met betrekking tot de cognitieve 

vorderingen van de leerlingen. De resultaten zullen, vermoeden wij, gekleurd zijn door de sociale 

honger die de leerlingen hebben. De mentale en sociaal-emotionele klap die leerlingen hebben 

gekregen bij de intrede en de gevolgen van ‘het nieuwe normaal’ zijn voelbaar binnen de school. We 

maken ons zorgen over het welbevinden van een (toenemend) aantal leerlingen. We zien in 

toenemende mate paniek, somberte maar ook grensoverschrijdend en brutaal gedrag. Juist bij de 

onderbouwleerlingen heeft een eerdere sluiting hun sociale ontwikkeling gefrustreerd. Het niet goed 

afsluiten van een basisschoolperiode, het gebrek aan structuur, regelmaat en sociale interactie waarbij 

leerlingen in die leeftijdsfase leren over zichzelf en de ander, de groepsvorming die op school niet goed 

tot stand kan komen door continue verandering en spanning hebben geleid tot onrust op school. Dit 

is iets wat in het hele land, en daarbuiten, steeds duidelijker wordt maar waar helaas niemand een 

heldere en duidelijke oplossing voor heeft. We weten dat het belangrijk is leuke en sociale activiteiten 

met elkaar te ondernemen om weer een veilige omgeving te creëren waar leerlingen tot (sociaal) leren 

komen. Tegelijkertijd zijn die activiteiten ook degene die het eerst worden geschrapt in het kader van 

het terugbrengen van het aantal besmettingen. Zo gaat het schoolschaatsen niet door, wordt het 

organiseren van buitenschoolse activiteiten bemoeilijkt door de verplichte QR-code die gevraagd 

wordt en ook de kerstviering in de Hooglandse Kerk kan dit jaar niet doorgaan.  

Het is aan ons als school een manier te vinden om naast de leervorderingen ook de sociale honger van 

leerlingen te stillen… Aan het enthousiasme en de wil van de leerlingen en docenten zal het in ieder 

geval niet liggen. Met de Sintvieringen voor de deur zullen er in ieder geval op zeer korte termijn weer 

mooie momenten beleefd worden in de lokalen. Daarnaast zijn er waardevolle initiatieven vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs: de sectie Lichamelijke Opvoeding is bezig met een sportinstuif voor 

leerlingen, er is dit jaar door de muziekdocenten een schoolkoor gestart en de mentoren zijn aan de 

slag met een plan voor een nieuwe start met betrekking tot groepsvorming. 

Ik wens iedereen, ondanks de onzekerheden en spanningen, een fijne en liefdevolle decembermaand 

toe. Een maand waarin we hopelijk in staat zijn een pas op de plaats te maken en vanuit compassie en 

betrokkenheid aandacht te hebben voor jezelf en de ander. 

Met vriendelijke groet, 

Annemarie Davelaar 
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Coronamaatregelen 
Sinds deze week zijn mondkapjes weer verplicht voor leerlingen en personeel wanneer zij zich 

verplaatsen door de school. Helaas merken wij dat veel leerlingen vergeten om er een mee te 

nemen, of er gemakshalve vanuit gaan dat de school er wel een voor hen heeft. Wilt u ervoor 

zorgdragen dat uw kind altijd een mondkapje bij zich heeft? Misschien kunt u uw kind een pakje 

mondkapjes meegeven voor in de locker, dan liggen ze klaar voor het geval dat. Twijfelt u of u of uw 

kind in quarantaine moet? Doe dan de online quarantainecheck op de site van de Rijksoverheid. 

Lesuitval 
Omdat ouders nog wel eens verrast worden door een leerling die eerder thuis is dan normaal, geven 

wij hier voortaan een overzicht van de dagen waarop deze maand lessen komen te vervallen. Een 

volledig overzicht met bijzonderheden vindt u in het schema onderaan deze brief. 

Op maandag 13 december vallen de lessen na het derde uur uit vanwege een ontwikkelmiddag voor 

docenten. Deze tijd gebruiken wij om ons onderwijs te verbeteren door bijvoorbeeld nieuwe 

lesmodules te schrijven, of het maken van reparatieprogramma’s voor leerachterstanden door 

corona. Op 14 december volgen de onderbouwmentoren een tweede en laatste cursusdag in het 

kader van een NPO-programma. Hierdoor zullen hun lessen die dag uitvallen of vervangen worden. 

Op 24 december vieren de leerlingen kerst met de mentor en hebben ze een wat kortere schooldag. 

Schaatsen afgelast 
In de vorige nieuwsbrief is aangekondigd dat de klassen zouden gaan schaatsen. Helaas hebben we 

dit vanwege de nieuwe coronamaatregelen moeten afblazen. Ook andere ingeplande activiteiten 

buiten school kunnen waarschijnlijk geen doorgang meer vinden. Op dit moment zijn we druk op 

zoek naar leuke alternatieven. 

Docentennieuws 
Vanwege gezondheidsredenen zal mw. Brouwer tot aan het tweede semester 1 uur per week klas 

3Hb van mw. Dickhoff overnemen. Met ingang van het tweede semester zal mw. Brouwer klas 3Hb 

en 2Hb volledig overnemen voor wat betreft het vak aardrijkskunde. 

Decanaat klas 2 & 4 mavo 

LOB (LoopbaanOntwikkeling en Begeleiding) is een belangrijk vak voor leerlingen op onze school. In 

de mentorles wordt hieraan aandacht besteed. Het digitale programma ‘Qompas’ ondersteunt de 

LOB-activiteiten. Klas 2 heeft een korte voorlichting gehad over dit programma, wat ook op de 

decaanavond is besproken. Klas 4 heeft vorig jaar al met het programma gewerkt. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Decanaat 3e klas 
De leerlingen werken in de mentorles met Qompas. Deels is dit huiswerk. Soms wordt u gevraagd om 

een oefening met u kind te doen, of voor uw kind een onderdeel in Qompas in te vullen. De planning 

is dat dit digitale programma half januari is afgerond en de resultaten gebruikt kunnen worden bij de 

vakkeuzes en opleidingskeuze van uw zoon of dochter. Heeft u nog vragen naar aanleiding van de 

vakkeuzes of opleidingskeuze van uw kind, dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de decaan: 

ven@vhl.nl. 

GSA 
Een GSA (Gender and Sexuality Alliance) is een groep scholieren die vindt dat iedereen op hun school 

de vrijheid heeft te kunnen zijn wie ze zijn, zonder zich daarvoor te hoeven schamen of te 

verantwoorden. Het GSA-netwerk is een landelijke organisatie die dit soort initiatieven wil 

ondersteunen en promoten. De algemene site van deze organisatie is 

https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/. Wij (twee leerlingen uit 6V) hebben in de 

afgelopen weken het proces van het opzetten van een GSA 

gestart en hebben inmiddels al een aantal leden gevonden. 

Maandag 6 december, het zevende uur hebben wij onze 

eerste vergadering in lokaal 203. Daarna zijn we om de week 

op maandag het zevende uur aanwezig in 203. Het is voor ons 

belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en daarom willen 

we graag leden uit verschillende jaarlagen en niveaus. De 

bijeenkomsten zijn voor iedereen die wil komen, dus heb je 

een vraag of ben je benieuwd naar de GSA, kom vooral langs, 

iedereen is welkom! Je kan ons ook bereiken via Instagram 

(@gsa.vhl.leiden) of via de mail (gsa-vhl-leiden@vhl.nl). 

Paarse vrijdag 
Paarse Vrijdag is in 2010 als Spirit Day begonnen in de Verenigde Staten toen leerlingen paars gingen 

dragen om hun steun te betuigen aan medeleerlingen die lesbisch, homo, bi+ of trans waren. De 

kleur paars is gekozen omdat in de regenboogvlag de kleur paars voor ‘spirit’ staat. Spirit kun je 

vertalen als geestdrift of enthousiasme. Als GSA willen we, met het grote feest dat Paarse Vrijdag is, 

acceptatie vragen voor alle soorten gender en seksuele oriëntaties. Zo maken we de GSA niet alleen 

zichtbaar, maar zorgen we er ook voor dat iedereen het leuk, goed en nuttig vindt dat er een GSA op 

het Visser ‘t Hooft Lyceum bestaat! Op 10 december is er weer een Paarse Vrijdag, draag jij dan ook 

paars?  

mailto:ven@vhl.nl
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
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Decanaat 4 mavo 
Inschrijving mbo-opleiding 

In principe moeten alle leerlingen zich inschrijven voor een mbo-opleiding. De reden is dat de 

definitieve plaatsing op de havo pas na de uitslagen van het CE kan worden bevestigd. In het geval 

een leerling met 7 vakken niet is geslaagd en met zes vakken wel, dan is de overstap naar de havo 

niet meer aan de orde en zal de leerling zijn of haar schoolloopbaan vervolgen op het mbo. In 

juni/juli zijn veel opleidingen al vol en is de keuze beperkt in het geval dat iemand zich niet heeft 

aangemeld voor het mbo. Uitschrijven bij een mbo-opleiding is geen probleem, een mailtje sturen is 

voldoende. 

 

Beroepshavo 

Sinds dit jaar is er een hele interessante ontwikkeling bij verschillende mbo-opleidingen en zo ook bij 

mbo-Rijnland: de beroepshavo. Een mbo-4 opleiding wordt gecombineerd met 2 tot 4 vakken op 

havo-niveau. Je volgt dan een praktische mbo-4 opleiding in combinatie met relevante theorievakken 

op havo-niveau waardoor je beter kunt doorstromen naar het hbo. Neem bijvoorbeeld de opleiding 

software-ontwikkelaar niveau 4: je krijgt ook wiskunde, Engels en Nederlands op havo-niveau van 

docenten die deze vakken op de havo van de VAVO geven. Je doet ook eindexamen in deze vakken 

waardoor je ook 3 havo-certificaten hebt. Opleidingen van de beroepshavo van mbo-Rijnland zijn: 

• Software developer 

• Onderwijsassistent (bv. ter voorbereiding van de PABO) 

• Junior accountmanager 

• Technicus Engineering 
 

Voor meer informatie hierover: https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/beroepshavo/ 

 

De leerlingen moeten zich voor 1 april 2022 inschrijven voor een mbo-opleiding. Dit heeft te maken 

met het goed laten verlopen van de intake-procedures. De inschrijving van de opleidingen zijn 

geopend vanaf 1 oktober 2021. Leerlingen die overwegen een opleiding te volgens bij LIS, MLO, 

CIOS, HMD, Grafisch Lyceum of andere creatieve opleidingen kunnen zich het beste zo snel mogelijk 

inschrijven vanwege de grote belangstelling voor deze opleidingen. Zo was bijvoorbeeld HMD vorig 

jaar eind december al vol. Bij de MLO zijn in het verleden veel leerlingen niet geplaatst ondanks een 

inschrijving voor 1 april, omdat de opleiding vol was. 

 

Leerlingen die een creatieve opleiding willen volgen, kunnen op de site van het betreffende mbo zien 

of er een toelatingsopdracht moet worden gemaakt. Voor leerlingen die een VEVA-opleiding willen 

volgen, geldt dat eerst, met de ouders, een informatieavond van de VEVA-opleiding moet worden 

bezocht. Alleen dan is inschrijven mogelijk. Deze informatieavond kan digitaal zijn en via de agenda 

van de opleiding kunt u zich hiervoor inschrijven. 

 

Open dagen en proefstuderen 

De meeste mbo-opleidingen organiseren open dagen, open avonden en proefstuderen. Veel van 

deze activiteiten zijn gestart in november, vaak digitaal. Hiervoor moet u zich verplicht aanmelden. U 

krijgt de link en de instructies toegezonden. Informatie over aanmelden kunt u vinden op de site van 

de verschillende mbo-scholen. Ook voor fysieke open dagen moet u zich aanmelden omdat er met 

rondleidingen en een tijdslot wordt gewerkt. In oktober heeft u de open-dagenkalender digitaal 

ontvangen. 

https://mborijnland.nl/mbo-opleidingen/beroepshavo/
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Absentie & 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 10 dec Paarse Vrijdag Iets moois paars aantrekken. 

Ma 13 dec Les tot en met lesuur 3  

Di 14 dec Cursusdag onderbouwmentoren  

Ma 13 – Wo 15 dec Inhaaldagen toetsweek 1 In Zermelo ziet uw kind welke toetsen hij of 
zij moet inhalen. Kijkt u vooral even mee. 

Wo 22 dec Rapportuitreiking  

Do 23 dec Schaatsen + Kerstviering  

Vr 24 dec Kerstactiviteit met mentor  

Za 25 dec – zo 9 jan Kerstvakantie  

Ma 10 jan Huiswerkvrij  

Vr 14 jan 40-minutenrooster ivm Open Avond  

Do 13 – do 20 jan 4 mavo: SE WEEK  

Wo 19 jan Wiskunde Olympiade  

Ma 24 + di 25 jan Klas 2/3: mentorgesprekken 
4 mavo: vakdocentgesprekken 

U ontvangt binnenkort een uitnodiging om 
u hiervoor in te schrijven. 

Wo 26 jan 4 mavo: cijferlijst mee naar huis Kijkt u vooral met uw kind mee naar de 
herkansingsverzoeken. 

Vr 28 jan 4 mavo: inleveren 
herkansingsverzoeken 

 

 

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/

