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Beste ouder(s) van leerlingen uit de brugklas, 

Gelukkig zijn we van de quarantaine regels af! Het was ontzettend treurig om steeds een 

klas naar huis te moeten sturen. Kerst is allang weer voorbij en veel leerlingen uit de 

brugklas hebben geholpen met de mini bezichtigingen waar huidige groep 8 leerlingen 

kwamen kijken naar hun misschien wel toekomstige school. 

 

De eerste proefwerkweek zit erop, de eerste rapportlijsten bekeken en voor de tweetalig 

onderwijs leerlingen is dit ook het moment waarop ze beseffen; ‘’alles in het Engels valt 

eigenlijk wel mee!’’. De brugklasleerlingen horen nu helemaal bij het Visser, ze zijn 

ingeburgerd en het nieuwe is ervan af. Ze weten nu echt de weg in het gebouw en met de 

opening van de nieuwe vide en de regenboog trap gaat de school gelukkig met de tijd mee 

en ziet het er allemaal nog ‘cooler’ uit. 

 

We hebben de CBO-screening ook achter de rug en afgelopen week hadden we de 

analyserende gesprekken met het onderzoekteam uit Nijmegen. Hierover in deze 

nieuwsbrief meer.  

 

Wij merken als school ook dat er online heel veel gebeurt, en dan heb ik het helaas niet over 

MS teams (de online lessen), maar over onacceptabel of grensoverschrijdend gedrag via 

whatsapp groepen waar wij als school weinig invloed op hebben maar wel 100 procent last 

van hebben. Kleine pesterijen maar ook grotere incidenten. In deze nieuwsbrief ook een 

stukje over webinars van de GGD over dit onderwerp. Wij zetten op school in op preventieve 

maatregelen en uiteraard consequenties, maar wij hebben u als ouder/verzorger ook nodig 

omdat dit helaas een grijs gebied is. Met elkaar bereiken we meer! 

 

Kind regards/ Met vriendelijke groet, 

Melissa Stevens 

Teamleider (sme@vhl.nl) 
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CBO-screening 

De nabesprekingen van de CBO-screening zitten erop! 

Alle ouders/verzorgers zullen een leeswijzer en de uitslagen van de screening thuis per post 

ontvangen. In de gevallen waarbij direct of op korte termijn actie nodig is, zal er contact met 

u opgenomen worden via de mentoren. De mentoren zullen mogelijke 

interventies/stappenplannen en acties met u bespreken. Als u niets heeft gehoord maar toch 

vragen heeft kunt u die natuurlijk altijd stellen aan de mentor van uw kind.  

 

Kenniscentrum Angst & Stress 

Beste ouder/verzorger,  

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 071-5275464 

Met hartelijke groet, 

 

Hannah Groos 

Ondersteuningscoördinator klas 3 havo/vwo en klas 4, 5, 6 vwo 

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 hadden wij 
onze eerste vergadering in lokaal 203. Vanaf die tijd 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). 

mailto:kas@fsw.leidenuniv.nl
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
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Webinars GGD 
In maart en april organiseert de GGD opnieuw webinars voor de ouders die er afgelopen 
september/oktober niet bij konden zijn. Opvoeders kunnen zich voor alle webinars 
inschrijven, maar kunnen ook alleen het webinar bekijken waar zij behoefte aan hebben.  
 

In onderstaande tabel staan de data en tijden van deze serie webinars. In de bijlage kunt u 

hetzelfde overzicht terugvinden met daarbij de links om aan te melden.  

Datum en tijd Onderwerp webinar 

Woensdag 23 maart 2022, 20.00 - 21.00 

uur 

Eat, Train, Study, Sleep, Repeat (Gezonde 

leefstijl) 

Dinsdag 29 maart 2022, 20.00 – 21.00 

uur 

Je puber online 

Maandag 7 april 2022, 20.00 - 21.00 uur Verleidingen van nu (over middelen) 

Maandag 11 april 2022, 20.00 - 21.00 uur Praten met je puber 

    

Mylène Janssen, Adviseur Gezondheidsbevordering/Gezonde School  

Hecht | GGD Hollands Midden  

 

Shakespeare in Performance 

On the 18th of February class 1AHTA, 1AHTB, and 1GTA will perform their own version of a 

Shakespeare play at school. 

 
The students will be informed about the event during the mentor lessons that week. The 

schedule for the workshop and performance is as follows: 

 

Friday February 18th 2022 

0830-1030 1AHTA Shakespeare Workshop 

1100-1300 1AHTB Shakespeare Workshop 
1330-1530 1GTA Shakespeare Workshop 

 

The play will be filmed and sent to you! Unfortunately due to Covid regulations, parents will 

not be able to attend a live performance.  
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WC-deuren 

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. 

Lief en leed 

Dhr. Hekking (co mentor samen met Dhr. Vork) zal wegens persoonlijke omstandigheden 

voor onbepaalde tijd beperkt aanwezig zijn. Dhr. Vork zal het mentoraat in deze tijd volledig 

op zich nemen.  

Belangrijke data in februari en maart 

Datum Item 

14-2-2022 Vakdocenten middag en avond 

15-2-2022 Les tot en met lesuur 3 + vakdocenten 
middag en avond 

16-2-2022 Wiskundedag 

18-2-2022 Shakespeare workshops 

28-2-2022 t/m 4-3-2022 Voorjaarsvakantie 

7-3-2022 Huiswerkvrij 

10 en 11-3-2022 Verkort lesrooster 

14-3-2022 Start toetsweek 

16-3-2022 Studiedag 

21-3-2022 Laatste dag toetsweek 

24 en 25-3-2022 Cito toetsen 

 


