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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

Morgen is er weer een nieuwe persconferentie en dat is altijd weer 

een spannend moment. Vorige keer kwamen de mondkapjes en de 

looproutes terug en sindsdien moeten we weer iedere afweging 

over extra activiteiten voorleggen aan een beslisboom. We zien 

inmiddels dat de mondkapjes redelijk goed worden gedragen en dat 

over het algemeen de notoire “oeps vergeten” leerlingen geen 

mondkapjes meenemen. 

Ondertussen merken we dat er veel absenties zijn. Zowel bij 

leerlingen als bij docenten. De quarantaineregels, de klassieke 

griepjes, de besmettingen, het wachten op de ggd-testuitslagen etc 

zorgen ervoor dat een beroep doen op ieders flexibiliteit. Leerlingen 

hebben te maken met meer lesuitval, de school heeft te maken met 

bijvoorbeeld 400 toetsen die moeten worden ingehaald. 

De komende weken staan in het kader van leerlingbesprekingen. We kijken naar de cijfermatige 

stand van zaken en naar de executieve vaardigheden van iedere leerling. Eind januari vindt een 

online-gesprek plaats tussen leerling, ouders en vakdocenten waarvoor u zich na de vakantie kunt 

inschrijven.  

Ik ben bezig met het opzetten van de motivatietraining waarover ik in een eerder nieuwbrief heb 

bericht. Omdat dit een maatwerktraject is, duurt het wat langer dan dat ik vooraf had ingecalculeerd. 

Zodra ik meer details heb, laat ik het weten. 

Rest mij u, als ouder/ verzorger en jou,  als leerling mooie feestdagen te wensen en een gezond, 

gezellig en gebalanceerd 2022. 

Met vriendelijke groet, Alexandra Vleeming 

Belangrijke data in december en januari Een volledige en steeds bijgewerkte versie van de jaaragenda vindt u op 

onze website! 
Datum Onderwerp Actie nodig 
Vr 10 dec 45h: Paarse Vrijdag  

Ma 13 dec 45h: Les tot en met lesuur 3, daarna 
ontwikkelmiddag docenten 

 

Ma 13 dec 5h: Inleveren herkansingsverzoek Uiterlijk inleveren herkansingsverzoek toetsweek 1 (voor herkansers) 

Ma 13 – Wo 15 dec 45h: Inhaaldagen toetsweek 1 In Zermelo staat welke toets wanneer moet worden ingehaald.  

Ma 20 dec 5h: Kladversie pws inleveren  

Ma 20 – Wo 22 dec 5h: Herkansingen & inhaal SE-toetsen In Zermelo staat welke toets wanneer moet worden ingehaald. 

Do 23 dec 45h: (ovb) kerstviering online  

Vr 24 dec 45h: Kerstviering met de mentorklas tot 
uiterlijk 12:00, daarna vrij (kerstvakantie) 

 

Za 25 dec t/m zo 9 jan 45h: Kerstvakantie  

Ma 10 jan 45h: Huiswerkvrij  

Vr 14 jan 4h: Inhalers leveren herkansingsverzoek 
(uiterlijk) in 

 

Ma 24 en/of di 25 jan 45h: Vakdocentenavond (10-min 
gesprekken) 

U moet zich hiervoor via magister aanmelden. De gesprekken zijn via 
teams. U ontvangt binnenkort een uitnodiging via het secretariaat. 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/
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Examentrainingen voor 5havo 
De eindexamenkandidaten krijgen vanaf volgende week de mogelijkheid zichzelf in te schrijven voor 
twee externe examentrainingen. Elke eindexamenleerling krijgt kosteloos 2 examentrainingen 
aangeboden. 

1. Een 2-daagse examentraining naar keuze in het eigen schoolgebouw. Deze trainingen 
worden georganiseerd door Athena en vinden plaats in 2022, in de weekenden van 19,20 
februari, 26,27 februari en 5,6 maart. 

2.  Een 2-daagse of 3 –daagse examentraining naar keuze op een externe en nader te bepalen 
locatie in Leiden. Deze trainingen worden georganiseerd door Stichting Studiebegeleiding 
Leiden (SSL) en vinden plaats in de periode vanaf december 2021 tot mei 2022. 

 
Volgende week woensdag 15 december ontvangen alle eindexamenkandidaten en ouders een aparte 
mail van ons met duidelijke instructie over hoe in te schrijven voor beide examencursussen van 
zowel Athena als SSL. 
 

Coronamaatregelen 
Op maandag 29 november heeft u van de schoolleiding een brief ontvangen met daarin uiteengezet 
hoe we op school omgaan met de aangescherpte coronamaatregelen n.a.v. de persconferentie van 
vrijdag 26 november. U vindt hierin informatie over basisregels, afstand houden, gespreide pauzes, 
looproutes, mondkapjes, zelftesten en vieringen. Voor alle informatie verwijzen wij u naar deze brief. 
Eén maatregel willen wij nog extra benadrukken: Het verplicht dragen van het mondkapje niet leuk, 
maar wel heel belangrijk om er samen voor te zorgen dat de school veilig en openblijft.  

 

Terugblik excursies en resultaten evaluatie 
We kijken met goed gevoel terug op de excursies van 4m, 4v, 5h en 6v naar Noordwijk, Idskenhuizen, 

Appelscha, Cuijk en Orvelte. In totaal zijn 410 van de 460 leerlingen uit deze vier jaarlagen op 

excursie geweest. De afgelopen periode hebben mentorklassen de mogelijkheid gehad om een 

enquête in te vullen; 226 leerlingen hebben dit gedaan. Hoewel meningen altijd verschillen, vertelt 

(het gemiddelde van) de enquêteresultaten het verhaal van een excursie waarin het samen, als 

groep, op reis zijn en kunnen, centraal heeft gestaan het meest wordt gewaardeerd. 192 leerlingen 

gaven de sfeer een “goed” (113) of “uitstekend” (79) score op een vijfpuntsschaal. Het programma-

onderdeel “vrije tijd” wordt zeer goed beoordeeld bij alle excursies; per excursie springt het zeilen in 

Idskenhuizen, het Klimbos in Appelscha, de kampvuur- en spelletjesavond in Orvelte, de skilldrive in 

Cuijk en het powerkiten in Noordwijk er als top-activiteit uit. Als leerlingen aangeven wat het meest 

heeft bijgedragen aan het succes van de excursie, kiest 85% voor “De groep / m'n klasgenoten / de 

sfeer”. Dit succes hebben we samen gemaakt, en daar mogen we trots op zijn! 

Tutoringsysteem (4h/5h)  
In de vorige nieuwsbrief rapporteerden wij over het tutoringsysteem voor leerlingen uit de 

onderbouw. Inmiddels heeft de training voor tutoren plaatsgevonden en hebben de eerste bijlessen 

ook al plaatsgevonden. We kijken uit naar een leerzame periode voor zowel de bijlesgevers uit de 

bovenbouw als de bijlesleerlingen uit de onderbouw.  

Inhalen toetsen uit de toetsweek (Let op: alleen 4h)  
Leerlingen die in afgelopen toetsweek (22 november t/m 1 december) door wat voor reden dan ook 

een toets misten en daarvoor telefonisch bij school zijn afgemeld (“inhalers”), halen de toets in op 

één van de volgende dagen: maandag 13, dinsdag 14 en/of woensdag 15 december. Dit is reeds 

telefonisch medegedeeld bij het doorgeven van de afmelding. Hou je Zermelo in de gaten: Wij 
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plannen deze inhaaltoetsen per leerling in, en als leerling zie je het inhaalmoment terug in Zermelo. 

Mogelijk mis je voor je inhaaltoets één of meerdere lessen – om lesuitval te voorkomen roosteren wij 

deze gedeeltelijk tijdens lessen. Mocht je als leerling meer dan 4 (dus 5 of meer) toetsen gemist 

hebben, neem dan z.s.m. contact op met je mentor om te vragen om een “maatwerkrooster” voor het 

inhalen van toetsen.   

Herkansen van schoolexamens (Let op: alleen voor 4h) 
Leerlingen hebben bij schoolexamens (toetsen die deel uitmaken van het examendossier) recht op 

het herkansen van één schoolexamen per toetsweek. Deze herkansingen vinden plaats op vrijdag 21 

januari 2022. Voor 4havo waren de volgende toetsen uit afgelopen toetsweek schoolexamens: 

Godsdienst, BSM en muziek. T.z.t. vragen we leerlingen hiervoor een herkansingsformulier in te 

leveren als zij gebruik willen maken van het recht op herkansing.  

Inhalen SE’s uit de toetsweek (Let op: alleen 5h)  
Door het hoge aantal absenten in deze toetsweek zijn wij genoodzaakt in beperkte mate, en in het 

voordeel van de leerling, af te wijken van eerdere communicatie voor wat betreft het inhalen van 

schoolexamens en het maken van de herkansing. Hieronder onze volledige inhaal- en 

herkansingsmogelijkheden. Alle wijzigingen ten opzichte van eerder communicatie zijn cursief 

opgeschreven.  

Als je een deel van de toetsweek hebt gemist 

Leerlingen die in afgelopen toetsweek (22 november t/m 1 december) door wat voor reden dan ook 

één of meerdere schoolexamen hebben gemist en daarvoor telefonisch bij school zijn afgemeld 

(“inhalers”), halen deze schoolexamens in op één van de volgende dagen: maandag 20, dinsdag 21 

en/of woensdag 22 december. Houd je Zermelo in de gaten: Wij plannen deze inhaal-SE’s per 

leerling in, en als leerling zie je het inhaalmoment terug in Zermelo. We willen zoveel mogelijk lessen 

door laten gaan maar we kunnen er helaas niet omheen dat je door het inhalen van een toets toch 

één of meerder lessen mist. Mocht je als leerling 5 of meer toetsen gemist hebben, neem dan z.s.m. 

contact op met je mentor om te vragen om een “maatwerkrooster” voor het inhalen van toetsen.  

“Inhalers” die gebruik willen maken van hun recht op herkansing (er mag één vak herkanst worden), 

kiezen één van onderstaande twee opties: 

1. Je maakt eerst alle inhaaltoetsen en kiest in de periode na 22 december (als je écht alle 

cijfers binnen hebt) welke toets je wilt herkansen. Op vrijdag 21 januari 2022 maak je die 

herkansing. Let op: Dit betekent (anders dan “normaal”) dat je ook een toets kunt herkansen 

die je hebt ingehaald. Dit is een eenmalige regeling die niet “automatisch” ook geldt in de 

volgende toetsweek.  

2. Óf: Je herkanst direct ook al een SE uit de reguliere toetsweek (dus uit de periode 22 nov t/m 

1 dec) die je al hebt gemaakt, in de inhaalperiode van 20 t/m 22 dec. Daarmee doe je afstand 

van de (eenmalige) mogelijkheid om een inhaaltoets te kunnen herkansen. Je hoeft dan dus 

niét op 21 januari nog een toets te maken. Je hebt bij het kiezen van je herkansing dan dus 

nog niet alle resultaten binnen.  

Wij bieden optie twee vooral om tegemoet te komen aan inhalers die een numerus-fixus studie willen 

gaan volgen en daarvoor op uiterlijk 15 januari hun cijferlijst moeten inleveren. Zij kunnen op deze 

manier de toetsweek voor die deadline helemaal afronden. Wij raden dit voor andere leerlingen 

uitdrukkelijk niet aan. 
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Je geeft je keuze tussen deze twee opties door via een “herkansingsformulier voor inhalers”. Dit 

formulier ontvang zeer binnenkort en moet uiterlijk a.s. dinsdag 14 dec voor 12:00 bij het secretariaat 

worden ingeleverd.  

• Kies je optie 1, dan geef je uiteraard pas na de inhaaltoetsen (na 22 dec) door welke toets je 

wilt herkansen. Dat kan dan, voor de volledigheid, natuurlijk ook een toets zijn die je in de 

reguliere toetsweek maakte.  

• Kies je optie 2, dan moet je op dit formulier ook direct aangeven welk vak je wil herkansen.   

Als je de hele toetsweek aanwezig bent geweest  

Leerlingen die de hele toetsweek aanwezig zijn geweest en al hun resultaten binnen hebben, leveren 

zoals gebruikelijk een herkansingsverzoek (er mag één vak herkanst worden) in bij het secretariaat 

(deadline: dinsdag 14 december voor 12:00) en maken op maandag 20, dinsdag 21 en/of woensdag 

22 december hun herkansing. Mogelijk mis je voor je herkansing één of meerdere lessen – om 

lesuitval te voorkomen roosteren wij deze herkansing gedeeltelijk tijdens lessen.  Houd je Zermelo in 

de gaten: Wij plannen deze herkansings-SE’s per leerling in, en als leerling zie je het inhaalmoment 

terug in Zermelo.  

Samenvattend: 

- Inhalers halen alle gemiste toetsen in op 20, 21 en/of 22 december 2021 en kunnen kiezen 

om ook hun herkansing dán te maken – daarmee vervalt de (eenmalige) mogelijkheid om 

een inhaaltoets te herkansen. Kies je ervoor je herkansing later te maken (en te wachten tot 

alle resultaten binnen zijn), dan is je herkansing op vrijdag 21 januari 2022.  

- Leerlingen die de hele toetsweek aanwezig zijn geweest maken hun herkansing op 20, 21 

en/of 22 december 2021  

PROFIELWERKSTUK 5 havo 
Het is bijna zover. Op maandag 20 december dient de kladversie PWS te worden ingeleverd bij de 

begeleider. De begeleider geeft daarop feedback waarna de leerlingen tot 2 februari de tijd hebben 

om hun PWS aan te passen en er een definitieve versie van te maken.  

Welke rol kunt u daarin spelen? Enkele tips: 

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

• Bemoedig hen 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. 

• Bekijk eens blz 31 t/m 34 van de handleiding PWS die u zoon/dochter begin september heeft 

ontvangen. Daar staat het beoordelingsmodel. 

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

presentatieavond PWS van uw eigen kind. Dat hangt natuurlijk af van de Corona-maatregelen. 

Nadere informatie volgt over het wel of niet doorgaan van deze avond. Tip: noteer alvast de 

datum! 

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

 

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 gestart van een GSA opzetten en 

hebben inmiddels al een aantal leden gevonden. Maandag 6 

december het zevende 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 
afgelopen vrijdag hebben we genoten van de sfeer en de kleuren van paarse vrijdag. Zelfs het Leidsch 
Dagblad heef een artikel gewijd aan onze school. Een kort verslag vindt u op de site. 
Paarse Vrijdag met nieuwe regenboogtrap voor elke leerling - Visser 't Hooft Lyceum (vhl.nl) 

 
 

  

https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
mailto:gsa-vhl-leiden@vhl.nl
https://vhl.nl/leiden/paarse-vrijdag-met-nieuwe-regenboogtrap-voor-elke-leerling/
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CKV- bezoek theater 5h  
Hoe krijg je een groep 5 Havo leerlingen een uur lang stil, geconcentreerd luisterend en kijkend en na 

afloop onder de indruk naar huis gaand? Het antwoord is : de voorstelling ‘Ons Wereldrijk’ van Hotel 

Modern in theater Ins Blau op donderdagmiddag 9 december. 

In ‘Ons Wereldrijk’ nemen de acteurs je mee naar Indonesië in de 17e 

eeuw. Het verhaal gaat over de overwinning van de Nederlanders in 

Indonesië op de Portugezen. De wereldhandel van de Republiek in 

specerijen start hier, zo leert ons de geschiedenis. 

Het verhaal wordt door Hotel Modern feitelijk verteld en beeldend 

gebracht. Op drie tafels, geplaatst op de speelvloer van het theater, zijn de 

decors gebouwd voor het verhaal. De drie acteurs vertellen het verhaal, 

spelen met poppen en allerlei attributen en maken filmische effecten met 

rook en licht. Intussen filmen ze met een kleine camera wat ze doen op de 

tafel en kan je in de zaal het beeld zien en zo het verhaal volgen. Door de 

toevoeging van allerlei geluiden en muziek wordt het een ware ‘speelfilm’. 

De combinatie van humor, prachtige maquettes, licht en geluid, een 

indrukwekkend verhaal van een ingewikkeld verleden, originaliteit en 

kunstenaarschap boeien ook een 5 Havo leerling, zo bleek. 

Compliment aan alle leerlingen die mee waren: Jullie zijn geweldig !! 

De sectie CKV 

 

STRESS EN JONGEREN 
Hannah Groos – gx@vhl.nl 

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.  

Decanaat 
Vrijdag 10 december was er voor de leerlingen van de 5 HAVO klassen een voorlichting over 

studeren. Studenten van verschillende opleidingen en hogescholen kwamen langs om te 

vertellen hoe ze hun studie hebben gekozen, maar ook hoe ze het studentenleven zelf 

ervaren en aanpakken. Er zijn veel leuke en goede vragen gesteld en de studenten die de 

voorlichting kwamen geven vonden het leuk om te doen. Volgens de studenten is het 

mailto:gx@vhl.nl
mailto:kas@fsw.leidenuniv.nl
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belangrijkste onderdeel voor het vinden van een leuke en fijne studie het bezoeken van 

opendagen. Belangrijk is dan wel dat je opzoek gaat naar de studenten die bij die opleiding 

horen, want dan hoor je pas echt of het ook iets voor jou is! Veel succes en plezier met het 

zoeken en bezoeken van studies. 

Teamnieuws 
De heer Zwitser (gd) heeft de lessen van 4htg, 4hd, 4hth en 4hb weer opgepakt.  

De heer Vleugels komt ons wiskundeteam vanaf januari versterken. Hij zal de 4h WiskundeA lessen 

overnemen van de heer Corneth die op deze manier meer ruimte krijgt om de scriptie van zijn 

opleiding af te ronden. 

De heer Nolles (wiskunde a en b) is vanwege privé omstandigheden de komende tijd niet inzetbaar. 

De lessen voor wiskunde B van 4havo zijn overgenomen door de heer Visser, de lessen van 5h 

wiskunde a zijn overgenomen door de heer Ros. 

Hulp gevraagd 
Beste ouders, 

Voor het vak social studies zou ik graag lijsten maken van muziek, films, boeken, podcasts die 

belangrijke maatschappelijke onderwerpen aansnijden en leerlingen aan het denken kunnen zetten. 

Om uitgebreide en diverse lijsten te maken, kan ik uw hulp goed gebruiken. 

Kunt u zich (waargebeurde) films/boeken herinneren die u hebben geïnspireerd of aangezet tot 

nadenken over onderwerpen? Heeft u bepaalde nummers die u graag zou terugzien in een “social 

and global studies” playlists en waarvan u vindt dat leerlingen het eens gehoord moeten hebben? 

Luistert u podcasts, en denkt u dat deze podcast relevant kan zijn voor maatschappijleer? Laat het 

dan even weten. U kunt mij bereiken via lab@vhl.nl. 

De lijsten dienen voor leerlingen als bron voor inspiratie. Hoe uitgebreider en diverser de lijsten zijn, 

hoe groter de kans dat er onderwerpen bij zitten die leerlingen raken. Ikzelf kan uit deze lijsten ook 

fragmenten gebruiken om de concepten voor het vak maatschappijleer uit te leggen en toe te 

passen.  

 

Ik hoor graag van u! Vriendelijke groet, Bas de Laat (LAB) 

 

Einde nieuwsbrief 

 

mailto:lab@vhl.nl

