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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Terwijl 2022 zijn intrede heeft gedaan, hebben we op dit moment nog altijd te maken met de 

gevolgen van het virus wat sinds 2019 al onder ons is. Ik schrijf de opening voor de nieuwsbrief van 

deze maand vanuit mijn huis met een positief geteste partner. Waar de werkdagen zich vormen naar 

het ritme (en het temperament) van een kind van 2,5. Ik weet dat ik niet de enige ben en dat ik het 

nog relatief makkelijk heb met mijn ene (nog niet schoolgaande) kind en voldoende ruimte om 

iemand in thuisisolatie te laten verblijven. Op dit moment valt het aantal besmettingen op school 

mee maar het lijkt erop dat we rekening moeten houden met een nieuwe golf. Hopelijk is deze 

sneller voorbij dan de andere golven en kabbelen we in februari weer voort. Ondanks de golf in het 

vooruitzicht zijn de scholen toch geopend na de kerstvakantie. Dat was een mooie start van dit 

kalenderjaar. Het is, zeker voor u als ouders, geen verrassing dat kinderen gebaat zijn bij een 

omgeving die ritme, regelmaat en vooral ook sociale contacten biedt. Ik ben dankbaar (maar ook 

bezorgd) voor het feit dat het belang hiervan nu steeds duidelijker wordt en daar ook naar gehandeld 

wordt. Elke dag die we open zijn, doet ertoe. Laten we hopen dat we het schooljaar zo ‘normaal’ 

mogelijk kunnen afmaken. Daarnaast wens ik iedereen (leerling, ouder, docent, mentor, teamleider) 

een meer ontspannen jaar waarin we kunnen bezinnen en mogen kiezen voor wat belangrijk is: 

contact met jezelf en elkaar. 

Of al mijn wensen uitkomen voor leerlingen, ouders en docenten op het Visser ’t Hooft zal ik aan het 

eind van het jaar aan iemand anders moeten vragen. Per 1 april zal ik starten op een andere school 

als teamleider van een vrijeschoolstroom op het Corberic in Deventer. Na 5 jaar Visser ’t Hooft 

Lyceum voel ik dat het tijd is voor een nieuwe stap. Niet alleen qua school maar ook een nieuwe 

omgeving om in te wonen, buiten de Randstad, en een nieuw onderwijsconcept wat dichtbij mij ligt. 

Mensen benaderen mij om te vertellen dat ze de stap moedig vinden en spreken uit dat ze zelf ook 

een diep verlangen hebben wat ze zouden willen volgen. Deze stappen voelen voor mij helemaal niet 

zo spannend en moedig. Het enige wat ik echt met m’n hele wezen hoop is dat ik daar net zulke 

fantastische leerlingen, prettige ouders en fijne collega’s tref.  

Annemarie Davelaar 
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Coronamaatregelen 
We zijn erg blij dat we deze week weer ‘offline’ van start mochten gaan en de leerlingen weer op 

school mogen ontvangen. Daarbij hopen we natuurlijk dat dit zo blijft. Leerlingen kunnen hier een 

belangrijke bijdrage aan leveren door de maatregelen goed na te leven. 

Helaas is het wel zo dat de besmettingen in Nederland hoog oplopen en daarbij niet aan onze school 

voorbijgaan. We krijgen veel vragen van thuiszittende leerlingen of er ook online onderwijs gevolgd 

kan worden. Dit kan, maar alleen bij uitzondering. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat. 

1. Als een leerling langere tijd thuis moet zitten meldt de ouder of leerling dit bij de mentor; 
2. De mentor moet dient bij de teamleider een toestemmingsverzoek in voor het volgen van 

onlineonderwijs; 
3. Als toestemming wordt gegeven zoekt de mentor in de klas een buddy die dagelijks een 

tablet ophaalt en rechtstreeks verbinding legt met de thuiszittende leerling. 
 

Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan vooral contact op met de mentor. Twijfelt u of u of 

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

NPO: Huiswerkbegeleiding 
Volgende week zal de huiswerkbegeleiding voor klas 2 en 3 starten. Voor deze begeleiding zetten wij 

NPO gelden in. Tijdens de laatste rapportvergaderingen is besproken welke leerlingen hier baat bij 

kunnen hebben. Het gaat hier niet om leerlingen die bijles nodig hebben of slecht scoren op inzicht. 

Leerlingen die thuis moeilijk aan het werk komen/blijven en slecht scoren op reproductie en te 

weinig oefenen zijn hiervoor benaderd door de mentor. Mocht u hier nog verdere vragen over 

hebben, dan kunt u de mentor mailen.  

De begeleiding is gratis maar er zullen wel voorwaarden aan zitten. Zo gaan we ervan uit dat 

leerlingen die komen gemotiveerd en op tijd zijn. Zij nemen zelf werk mee en houden zich 

vanzelfsprekend aan de regels.  

Lesuitval 
Vanwege het verschuiven van de open dag van 14 naar 28 januari, is er op de 14e een normale lesdag 

en is er op de 28e een 40-minuten rooster. 

Op 1 februari is er voor docenten een ontwikkelochtend. Zij zullen deze ochtend bijvoorbeeld 

gebruiken om nieuw materiaal te ontwikkelen, toetsen te ontwerpen en met elkaar in gesprek te 

gaan over hun vak en de leerlingen. Voor leerlingen betekent dit dat zij die dag pas op school starten 

vanaf het 4e uur. 

Op 15 februari is er voor docenten een ontwikkelmiddag. Leerlingen zullen dan alleen ’s ochtends les 

hebben.  

 

Docentennieuws 
Vanwege persoonlijke omstandigheden vinden er bij het vak wiskunde per direct twee 

personeelswijzigingen plaats. Klas 3GTa krijgt voortaan les van mw. den Ouden en klas 3Ata krijgt 

voortaan les van mr. Vleugels. Beiden zullen in het Nederlands gaan lesgeven, maar met behoud van 

het Engelstalige boek. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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Vanaf semester 2 (31 januari) krijgt 3hta les van mr. Vleugels.  

Vanwege gezondheidsredenen is mw. Van der Weide niet in staat om al haar lessen te geven. Zij zal 

in overleg met mr. Koopstra een aantal klassen aan hem overdragen. 

Kenniscentrum Angst & Stress 
Alle kinderen en jongeren ervaren weleens stress of angstige gevoelens. Sommige leerlingen hebben 

hier zoveel last van dat het hen beperkt in hun sociale contacten, schoolwerk of andere aspecten van 

hun leven. Het Visser werkt samen met andere scholen en het Kenniscentrum Angst & Stress bij 

Jeugd aan het SPIL -programma, dat staat voor Signalering, Preventie en Interventie bij Leerlingen 

met angst & stress. Op dit moment bieden we twee programma’s aan voor kinderen en jongeren. 

Het KibA programma is er speciaal voor kinderen tussen de 7-14 jaar met specifieke angsten, 

bijvoorbeeld hoogtevrees, angst in het donker, angst voor dieren, of voor medische situaties. Het In 

Je Sas! programma is er speciaal voor jongeren tussen de 12-17 jaar die last hebben van sociale 

angsten, zoals spreken voor een groep, of bang zijn om een slecht cijfer te krijgen. Meer informatie, 

aanmelden of bespreken of één van de programma’s misschien bij uw kind past? Neem contact op 

met het Kenniscentrum Angst & Stress bij Jeugd via kas@fsw.leidenuniv.nl of bel ons op 071 527 

5464 

Faalangsttraining klas 2 
Op het Visser bieden wij in februari voor een aantal leerlingen uit klas 2 een faalangstreductietraining 

aan. Deze training is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met presteren onder druk, toetsen of 

het plannen (of beter gezegd: uitstellen) van huiswerk. Ook leerlingen die uren besteden aan het 

huiswerk en niet tevreden zijn met ‘lage’ cijfers (perfectionisten) hebben profijt van deze training. 

 

Faalangst is een tijdelijke blessure en kan door middel van de technieken uit deze methode 

overwonnen worden, vooral als de leerling dit zelf wil aanpakken. Wij maken gebruik van de 

methode Lefgasten (meer informatie vindt u op www.lefgasten.nl). Vermoedt u dat uw kind last 

heeft van faalangst? Bespreek dit dan met de mentor van kind, zodat deze met u de mogelijkheden 

kan overwegen. Het aanmelden voor de training verloopt ook via de mentor.  

Decanaat 3 h/v 

De tijd vliegt! Leerlingen uit de 3e klas zijn bezig met het maken van hun profielkeuze. Hierbij komen 

vragen als ‘wat vind ik interessant?’ en ‘waar ben ik eigenlijk goed in?’ maar ook ‘wat wil ik niet?’ 

naar voren. Heb het hier thuis ook over: een profielkeuze maken is voor veel leerlingen spannend. 

Vrijdag 11 februari 2022 moeten alle leerlingen uit 3 havo en vwo hun voorlopige profielkeuze 

gemaakt hebben. Dit gaat digitaal (via Qompas), maar ook op papier. Hierbij vragen wij ook om uw 

handtekening, zodat wij zeker weten dat uw kind deze keuze met u besproken heeft. 

Maandag 14 februari zullen voor alle vakken zogenaamde vakadviezen verschijnen. Hierbij geeft de 

docent aan of uw kind het betreffende vak in de bovenbouw aan kan, of daar twijfel over is of dat het 

afgeraden wordt. Aan de hand hiervan zullen gesprekken gevoerd worden met o.a. de mentor, 

vakdocenten en eventueel met de decaan. Uiteindelijk zal op 8 april de definitieve profielkeuze 

gemaakt worden. Dan staat het profiel vast en kan er niet meer van vak gewisseld worden. 

Heeft uw kind vragen over de profielkeuze? Of komen jullie er niet helemaal uit? Neem dan vooral 

contact op met de decanen. 

mailto:kas@fsw.leidenuniv.nl
http://www.lefgasten.nl/
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Decanaat mavo 
Proefstuderen & informatiedagen mbo 
Veel opleidingen bieden de mogelijkheid tot proefstuderen. Leuk en leerzaam! Regelmatig wordt er 

in TEAMS, 4 mavo, LOB informatie geplaatst over open dagen, meeloopdagen enzovoort. Deze 

informatiemomenten zijn meestal online.  

Inschrijven mbo 

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. Leerlingen die overwegen een opleiding te volgens bij LIS, MLO, CIOS of een creatieve 

opleiding kunnen zich het beste zo snel mogelijk inschrijven vanwege de grote belangstelling voor 

deze opleidingen. Leerlingen die een creatieve opleiding willen volgen, kunnen op de site van het 

betreffend MBO zien of er een toelatingsopdracht moet worden gemaakt. Voor  leerlingen die een 

VEVA-opleiding willen volgen,  geldt dat eerst, met de ouders, een (online) informatie-avond van de 

VEVA-opleiding moet worden bezocht. Alleen dan is inschrijven mogelijk. 

 

Vakkeuzes 

Het keuzeproces voor het eindexamen mavo start al in de tweede klas. Zoals besproken tijdens de 

decaanavond moeten de leerlingen half februari de eerste keuze maken nl.  

• Duits/Frans  of Biologie 

• Economie   of  Nask1 
 

Deze keuze hangt ook weer samen met de keuzes voor het eindexamenpakket. 

Verplichte vakken in 4 mavo: Nederlands, Engels, wiskunde, godsdienst, lichamelijke oefening, 

mentoruur. 

En maak een keuze uit: 

  

1 geschiedenis of 

  tekenen 

2 Frans  

  biologie 

3 aardrijkskunde of 

  nask 1 

4 economie of 

  nask 2 

 

In maart en april zullen alle leerlingen door de decaan worden uitgenodigd voor een gesprek over de 

vakkeuzes en toekomstplannen na 4 mavo. Dan wordt door de decaan gecontroleerd of de vakkeuze 
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in klas twee overeenkomt met de wensen en ideeën over de eindexamenvakken en de 

vervolgopleiding.  

Binnenkort ontvangt u via de mail het keuzeformulier. Dit kunt u samen met uw kind invullen.  

Op 24 maart a.s. is de eerste snuffelstage van één dag voor de leerlingen van 2 mavo. De bedoeling is 

dat uw kind meegaat naar uw werk voor een dagje. Hierover moet een verslagje worden geschreven 

voor het vak Nederlands. In het geval het niet mogelijk is dat uw kind met u meegaat, kunt u een 

mailtje sturen naar de decaan ven@vhl.nl. Dan kunnen we samen kijken naar een oplossing. 

Profielwerkstuk 4m 
De komende tijd zullen de leerlingen zich voor moeten bereiden op de presentatie van hun 

profielwerkstuk. Deze presentatie is onderdeel van het PTA van Nederlands en zal ook met een cijfer 

worden beoordeeld. Dit cijfer staat los van de kwaliteit van het PWS, maar zal gebaseerd worden op 

de presentatie. Deze hoeft in tegenstelling tot het PWS zelf, niet met een voldoende afgesloten te 

worden. De voorbereiding van de presentaties zal onder de leiding van de docent Nederlands 

gebeuren. 

De leerlingen uit 4 mavo hebben op 17 december de eerste versie van het profielwerkstuk moeten 

inleveren. De definitieve versie van het PWS dient uiterlijk op 27 januari ingeleverd te worden. 

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 schoolexamenweek 
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 bijzondere 

gebeurtenissen kunt u een verzoek om ‘extra vrij’ richten aan de teamleider. Het formulier hiervoor 

vindt u hier.  

Belangrijke data in januari en februari 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Ma 17 jan Start huiswerkbegeleiding Aanmelden via mentor 

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. 

mailto:ven@vhl.nl
https://vhl.nl/leiden/wp-content/uploads/2020/11/VERZOEK-OM-VRIJSTELLING-SCHOOLBEZOEK-invulbaar.pdf


Nieuwsbrief  
 

 

Do 27 jan Inleveren definitieve versie PWS 4 
mavo 

 

Vr 28 jan 40-minutenrooster 
4 mavo: inleveren 
herkansingsverzoeken 

 

Di 1 feb Ontwikkelochtend voor docenten: Les 
vanaf en met uur 4 

 

Vr 11 feb Voorlopige profielkeuze klas 3 h/v  

Ma 14 + di 15 feb Vakdocentenmiddag en -avond  

Di 15 feb Ontwikkelmiddag docenten: Les tot en 
met uur 3 

 

Wo 16 feb Gymnasiumdag & wiskundedag  

Za 26 feb – zo 6 mrt Voorjaarsvakantie  

 

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

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

