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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De maand januari is doorgaans één van de drukste maanden. De 

leerlingen hebben veel toetsen en werkstukken te maken. De 

maand januari werd ook getekend door de vele afwezige 

leerlingen door quarantaine of door ziekte. Wij zien dat de piek 

van het aantal zieken nog niet is teruggedrongen, maar we zijn 

erg blij met de versoepeling van de quarantainemaatregelen. Wij 

hopen dat de rust langzaam weer terugkeert, want wat was het 

onrustig voor onze leerlingen. 

De maand januari staat ook in het teken van oudergesprekken 

en kennismakingsbezoeken van groep-8- leerlingen. Ook dit jaar 

hebben we de oudergesprekken online gedaan. De 

kennismakingsbezoeken van groep-8-leerlingen en hun ouders 

hebben op en rond de school kunnen plaatsvinden. Het Leidsch 

Dagblad heeft hier een artikel aan gewijd, dat ik heb bijgesloten. 

De overheid heeft een paar knopen doorgehakt met betrekking 

tot de examens dit jaar. We weten nu waar we aan toe zijn en gaan in 14 weken toewerken naar de 

centrale examens. Het nieuwe rooster is deze week ingegaan, waarbij examenklassen veel van hun 

lessen (lees: examentrainingen) in blokuren krijgen. 

Deze week hebben wij via de mail de uitnodigingen verstuurd voor de mentorspreekmomenten. 

Met vriendelijke groet, Alexandra Vleeming 

Belangrijke data in februari Een volledige en steeds bijgewerkte versie van de jaaragenda vindt u op onze website! 
Datum Onderwerp Actie nodig 

2 februari Inleveren pws 1 versie bij begeleider, 1 versie bij vle 

4 februari 4h excursie Tweede Kamer ID-bewijs meenemen 

Periode 31 januari- 
10 feb 

5h afname kijk- en 
luistervaardigheids examens 

Check het Zermelo-rooster 

7 februari 23:59 Deadline inschrijven mentor 
spreekmoment 

Mail verstuurd op maandag 31 januari 

14- 15 februari Mentorspreekmoment Online met Microsoft Teams via link in Magister 

15 februari Ontwikkelmiddag Les t/m het derde lesuur 

19/20 februari Weekendexamentraining Uitnodiging en details volgen 

26/27 februari Weekendexamentraining Uitnodiging en details volgen 

5/6 maart Weekendexamentraining Uitnodiging en details volgen 

26 februari- 6 
maart 

Voorjaarsvakantie Zo min mogelijk 

https://vhl.nl/leiden/praktisch/jaaragenda/
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Buitenland Excursies (4h) 
We hebben een moeilijke knoop door moeten hakken, maar de buitenlandexcursies die gepland 

stonden voor april, gaan niet door. We vinden het risico momenteel te groot. 

We zijn op zoek naar andere mogelijkheden en overleggen hierover met de ouderraad, de 

leerlingenraad , het personeel en de medezeggenschapsraad. 

Examenregeling aangepast (5h) 
Inmiddels is bekend geworden dat dit jaar de examenregeling wordt aangepast. Dit betekent dat de 

afname van de examens gespreid wordt en dat de slaag-zakregeling is aangepast en dat er een extra 

vak herkanst mag worden. 

De Duimregeling 

Met deze term wordt bedoeld dat een leerling  aan het eind van het afleggen van het volledige 

examen het volledige resultaat van één vak (geen kernvak) buiten beschouwing kan laten voor de 

slaag- zakregeling. Dit resultaat komt wel op de cijferlijst te staan. Deze regeling werkt 

werkdrukverlichtend en kansverhogend, mits het goed wordt ingezet. We willen de leerlingen 

daarom dringend adviseren om deze joker pas in te zetten na volledige inzet voor alle vakken. Het nu 

al anticiperen op het wegstrepen van een vak kan misschien voor sommigen als werkdrukverlichtend 

worden gezien, maar dit werkt zeker nog niet kansverhogend in deze fase van het schooljaar.  

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/nPCL6K234t_oeX0pF1jSGHxsQB_appqYJLkD8U6pdYTyXEJXoy3yod7l

HYAq4ojnLMgci0s7wljk72LP6B2mpQ/wSZKksbIaIGEuhd 

Extra herkansing 

Er mag voor twee vakken een herkansing worden gedaan. 

Drie tijdvakken 

“Normaal” gesproken vinden de centrale eindexamens in het eerste tijdvak plaats en de 

herkansingen in het tweede tijdvak. 

Sinds vorig jaar wordt er een derde tijdvak gebruikt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de 

examens te verdelen over het eerste en het tweede tijdvak en de herkansingen te doen in het derde 

tijdvak. De ervaring van vorig jaar leert ons dat deze maatregel zowel voor- als nadelen heeft voor de 

leerlingen. In een volgende nieuwsbrief informeren wij u graag over de mogelijkheden en valkuilen 

van deze regeling, maar we nodigen u uit om, samen met uw zoon of dochter, de voor- en nadelen 

zelf vast op een rijtje te zetten. 

Examenrooster centrale examen regulier voortgezet onderwijs en vavo 

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking N-termen (uitslag) 

Tijdvak 1: 

Eerste afnames papieren examens 
12 t/m 30 mei 9 juni 

Tijdvak 2: 

Eerste afnames papieren examens en herkansingen 
13 t/m 24 juni 1 juli 

Tijdvak 3: 

Herkansingen papieren examens 
5 t/m 8 juli 14 juli*) 

 

*) Let op!! Het derde tijdvak loopt door in de eerste week van de zomervakantie. 

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/nPCL6K234t_oeX0pF1jSGHxsQB_appqYJLkD8U6pdYTyXEJXoy3yod7lHYAq4ojnLMgci0s7wljk72LP6B2mpQ/wSZKksbIaIGEuhd
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/nPCL6K234t_oeX0pF1jSGHxsQB_appqYJLkD8U6pdYTyXEJXoy3yod7lHYAq4ojnLMgci0s7wljk72LP6B2mpQ/wSZKksbIaIGEuhd
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Examentrainingen (5havo) 
Er hebben zich ongeveer 100 leerlingen ingeschreven voor de SSL- examentrainingen. Wij 

vertrouwen erop dat dit de leerlingen een steuntje in de rug zal geven in aanloop naar de laatste 

toetsweek en het examen. 

De weekendexamentrainingen die plaatsvinden op school worden verzorgd door Athena. De 

leerlingen die zich hebben ingeschreven voor één van de weekenden (19/20 februari, 26/27 of 5/6 

maart) krijgen bericht van Athena. 

Coronamaatregelen (4/5 havo) 
Via deze link komt u bij de pagina van de overheid waarin de versoepelingen voor het voortgezet 

onderwijs worden uitgelegd. 

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/3EGqjAp_GNYxKQWcUM2b7eypdIgl6MjvitVWctkQzK5wo0-

IRkZdAypt2zR-7bxICu1bDgrAltniLDuer-8LjA/iyCMNms4GMfGiVQ 

We hebben de afgelopen tijd veel absenties verwerkt in ons systeem. Hierdoor was het systeem 

soms overbelast. We willen u blijven vragen om zoon of dochter goed af te melden en om een 

eventueel positief GGD-testresultaat ook bij ons te melden. 

Toegangsdeuren wc-ruimtes (4/5 havo) 
Heeft u thuis ook last van wasbakken die spontaan in tweeën breken? Of wc potten die van hun 

sokkeltje vallen? Of wc papier, dat ondanks de zwaartekracht, op het plafond blijft plakken? Wij 

hebben helaas de laatste tijd op school veel last van vandalisme, met name in de wc-ruimtes. 

Uiteraard hebben we daar geen camera’s opgehangen. Wel hebben we de toegangsdeuren naar de 

wc-ruimtes tijdelijk weggehaald. Op deze manier blijft de privacy gewaarborgd, maar kunnen we 

zicht houden op vandaaltjes. We hopen de deuren na de voorjaarsvakantie weer terug te kunnen 

plaatsen. 

Bijlessen/ steunlessen/ vragenuurtjes (4h)  
Momenteel  verzorgen we bijlessen voor de volgende vakken: 

wiskunde a, wiskunde b, scheikunde, economie, bedrijfseconomie, Frans, leren leren, biologie, en 

aardrijkskunde.  Leerlingen kunnen zich opgeven via de vakdocent of de mentor. 

Voor Nederlands en natuurkunde zijn we nog op zoek naar een geschikte vorm van ondersteuning. 

Inhalen toetsen van de herkansingsdag van 21 januari. (4/5havo) 
De schoolexamens die gemist zijn op de herkansingsdag zullen moeten worden ingehaald op 17 of 18 

februari. Hieronder vallen ook de gemiste schoolexamens (godsdienst, maatschappijleer, BSM) van 

4h en voor 5h de gemiste kijk- en luistertoetsen en de gemiste herkansingen. 

Profielwerkstuk (5havo) 

Woensdag 2 februari wordt de definitieve versie PWS 5 havo ingeleverd in tweevoud: 1 exemplaar 

gaat naar de begeleider ter beoordeling en 1 exemplaar gaat naar kamer 200 van mevrouw 

Vleeming. Op deze kamer staat een kist waarin alle profielwerkstukken worden verzameld voor het 

archief van school.  De bedoeling is dat de leerlingen in de loop van februari hun cijfer te horen 

krijgen van hun PWS-begeleider dat gebaseerd is op het beoordelingsmodel in de handleiding. Het 

https://c.spotler.com/ct/m5/k1/3EGqjAp_GNYxKQWcUM2b7eypdIgl6MjvitVWctkQzK5wo0-IRkZdAypt2zR-7bxICu1bDgrAltniLDuer-8LjA/iyCMNms4GMfGiVQ
https://c.spotler.com/ct/m5/k1/3EGqjAp_GNYxKQWcUM2b7eypdIgl6MjvitVWctkQzK5wo0-IRkZdAypt2zR-7bxICu1bDgrAltniLDuer-8LjA/iyCMNms4GMfGiVQ


Nieuwsbrief  
 

 

beoordelingsformulier kunt u vinden in de handleiding op blz. 31 t/m 34. Het cijfer van het PWS 

maakt onderdeel uit van het combinatiecijfer samen met de vakken godsdienst, maatschappijleer en 

ckv. 

 In overleg met de schoolleiding is besloten de presentatieavond 23 februari niet door te laten 

gaan vanwege alle coronaperikelen. Daarvoor in de plaats hebben de groepjes de mogelijkheid (geen 

verplichting) om mee te doen aan een ELEVATOR PITCH. 

 

PWS – prijsvraag - ELEVATOR PITCH - filmpje 

Kort: presenteer jullie PWS in een filmpje tussen de 30 

seconden en 2 minuten 

Duidelijk: beperk het tot de kern van jullie PWS 

Krachtig: gebruik concrete woorden die het proces en 

product weergeven 

Visueel: vertel jullie PWS-verhaal zo beeldend mogelijk 

Verhalend: bouw je pitch op als een verhaaltje met begin, midden en slot 

Opbouwend: van probleem naar oplossing 

Doelgroep: iedereen, omdat jullie PWS de moeite waard is 

Uitdagend: voor leerlingen die na jullie volgend jaar een PWS gaan maken 

Scan de QR-code en upload daar jullie filmpje 

Wanneer inzenden: uiterlijk maandag 7 maart Prijzen: 
1e prijs € 30 bol.com-bon per persoon 
2e prijs € 20 bol.com-bon per persoon 
3e prijs € 10 bol.com-bon per persoon 

Welke rol kunt u nog spelen in deze laatste fase? Enkele tips: 

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

september heeft ontvangen. Daar staat het beoordelingsmodel. 

Jan de Koning, Coördinator PWS-havo 
 

De Vide (4/5 havo) 

Tijdens de kerstvakantie heeft “de vide” een metamorfose ondergaan. De vide is een ruimte op de 

eerste verdieping, waar leerlingen kunnen pauzeren en studeren. 

Het uitgangspunt voor de renovatie was dat er meer plekken moesten komen voor de leerlingen en 

dat het een fijne plek zou worden om, tussen de lessen door, te ontspannen en te werken. 

De Leidse kunstenaar Rob Worst heeft een muurschildering gemaakt langs de thema’s school, 

educatie, diversiteit, inclusiviteit en wereldburgerschap. 
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Het resultaat van de muurschildering is verrassend en valt goed in de smaak. Ook de ruimte zelf 

wordt gewaardeerd. 

 

 

 

Decanaat 
Havo bètaprogramma 2022 

Leerlingen uit 4havo met een natuurprofiel krijgen de kans om in april en mei zes middagen mee te 

lopen op een HBO (Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam). In een door 

hen zelfgekozen project maken ze kennis met allerlei vervolgopleidingen. De projecten variëren van 

virtual reality tot het zoeken van de verschillen in DNA in de covid-varianten en van de verzuring van 

de zee tot de klimaatbeheersing van een nieuw te bouwen woonwijk. Je krijgt colleges en voert zelf 

opdrachten uit. Razend interessant dus. 

Ben je geïnteresseerd? Mail dan aan vsr@vhl.nl of loop even langs in B0 

Teunis Jan Visser (decaan havo) 

Teamnieuws (4/5havo) 
Mevrouw Van Hall (docent Kua, CKVen muziek en tevens onze zorgcoördinator) is vanwege prive- 

omstandigheden de komende tijd niet of minder op school. Haar lessen zijn voor het grootste deel 

overgenomen en de zorgtaken zijn verdeeld. 

 

Einde nieuwsbrief 
Bijlage: artikel Leidsch Dagblad over de mini-bezichtigingen van afgelopen weekend.  

mailto:vsr@vhl.nl
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