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Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

De toetsweek voor de bovenbouwleerlingen hebben we vorige week afgesloten, maar nu ligt nog wel 

de vanwege Corona onvermijdelijke inhaalsessie voor ons. Bijna een kwart van de leerlingen heeft 

een of meerdere toetsen nog niet gemaakt. Enige flexibiliteit van leerlingen, ouders en docenten 

wordt de komende periode weer van ons gevraagd. We hopen dat voor de start van de Kerstvakantie 

veel leerlingen hun proefwerken en examentoetsen hebben ingehaald.  

De Kerstdagen naderen en de kerstversieringen zijn op school inmiddels opgezocht. Leerlingen 

hebben de hal ouderwets omgetoverd tot een aantrekkelijke ruimte.  Morgen is het Paarse Vrijdag 

en dan wordt ook de trap naar de 100-gang op een feestelijke manier door de leerlingenraad 

geopend. Dat leest u ook in het Leidsch Dagblad van waarschijnlijk morgen. 

We gaan de laatste 2 schoolweken van het kalenderjaar in en daar staan gelukkig nog een aantal 

leuke activiteiten gepland. Het samenzijn in De Hooglandse Kerk is helaas gesneuveld maar wel 

vervangen door een onlineactiviteit. De afsluitende Kerstviering met de mentor gaan we op vrijdag 

24 december wel organiseren evenals op 16 december skiën in SnowWorld met 6 vwo.   

Op weg naar 2022 maak ik net al vorig jaar gebruik om jullie als ouders opnieuw te bedanken voor 

het begrip en de gesprekken, maar bovenal het vertrouwen in deze voor het onderwijs lastige 

periode, waarin we steeds weer zoeken naar nieuwe oplossingen. We verheugen ons nu op de 

vakantie om weer energie op te doen. Datzelfde gun ik de leerlingen en hoop dat ze op 10 januari 

weer gezond op school aanwezig kunnen zijn. Ik wens iedereen namens docenten en medewerkers 

van het Visser ’t Hooft Lyceum fijne feestdagen en daarna een gezond en gelukkig 2022.  

Peter Wietsma 

Teamleider vwo-bovenbouw 

 

In deze nieuwsbrief o.a.: 

➢ Examentrainingen voor 6 vwo 
➢ Coronamaatregelen 
➢ Profielwerkstukken (5v) 
➢ Profielwerkstukken (6v) 
➢ Tutoringsysteem (4v/5v/6v) 
➢ Personeel 
➢ Stress en jongeren 
➢ MOL gesprekken in 4 vwo 
➢ Belangrijke data in september en oktober  
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Examentrainingen voor 6 vwo 
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 zowel de examentraining van  
Athena als de examentraining van 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.  

Profielwerkstukken (5v) 

De week voor de herfstvakantie stond voor de leerlingen uit 5 vwo in het teken van de start van hun 

profielwerkstuk (pws). Bij een pws doen leerlingen een onderzoek dat gerelateerd is aan een of 

meerdere vakken uit hun profiel. Zo zijn er groepjes die onderzoek doen naar de werking van het 

menselijk brein, Nederland in de Gouden eeuw, de invloed van "bacteriophages" of zijn heel 

benieuwd hoe je een goede kart bouwt. Kortom een zeer divers palet aan onderwerpen waar de 

verschillende groepjes mee bezig zijn.  

Tijdens de pws-week hebben alle groepjes een plan van aanpak opgesteld, hoofd- en deelvragen 

gemaakt en een start gemaakt met het beantwoorden van zo'n 2 of 3 deelvragen. Eind van die week 

hebben ze middels een korte presentatie verslag gedaan van het leerproces die week en de 

voorlopige uitkomsten van 2 deelvragen aan medeleerlingen gepresenteerd. 

Groepjes worden begeleid door een twaalftal studenten die via Athena studies de leerlingen van 

feedback voorzien en vinger aan de pols houden. 

De leerlingen die tweetalig onderwijs volgen maken hun pws in het Engels. In april hopen alle 

groepjes hun bevindingen aan medeleerlingen en ouders te presenteren.  

Momenteel zijn de groepjes zo halverwege het pws-traject en zijn er al heeft wat stappen in het 

onderzoek genomen. Er zijn een paar groepjes die hun antwoorden op deelvraag 1 en 2 wat moesten 

bijschaven maar ook zij kunnen weer verder richting de afronding van de kladversie van hun pws. De 

bedoeling is dat deze kladversie uiterlijk 20 december bij hun begeleider is ingeleverd. 
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Profielwerkstukken (6v) 

Afgelopen vrijdag leverden de leerlingen uit 6vwo de kladversie van hun profielwerkstuk (pws) in hun 

begeleider. Zij ontvangen hierop feedback en in gesprek met hun begeleider kunnen zij het traject 

richting de definitieve versie (die op vrijdag 14 januari 2022 moet worden ingeleverd) verder vorm 

gaan geven. Op woensdag 16 februari 2022 vindt aansluitend de presentatieavond plaats; u ontvangt 

hier t.z.t. meer informatie over: de avond zal ongetwijfeld op alternatieve of aangepaste wijze 

plaatsvinden als gevolg van de coronamaatregelen op dat moment. Wij wensen de leerlingen veel 

plezier en succes bij het werk aan hun pws. 

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 cijfpuntsschaal. 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 (4v/5v/6v)  
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 4v/5v)  
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 

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 5v) 
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. Voor 5vwo waren dat: Godsdienst, muziek, Latijn en Grieks. T.z.t. vragen 

we leerlingen hiervoor een herkansingsformulier in te leveren als zij gebruik willen maken van het 

recht op herkansing.  
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Inhalen SE’s uit de toetsweek (Let op: alleen 6v)  
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. Mogelijk mis je door je inhaal-

SE’s één of meerdere lessen – om lesuitval te voorkomen roosteren wij deze gedeeltelijk tijdens 

lessen. 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. 

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 
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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  

 

Bericht van de decaan 
Elise Breukel, bri@vhl.nl 

Het jaar is al weer op de helft, en veel leerlingen zijn bezig met het bezoeken van vervolgopleidingen. 

Helaas zijn de open dagen op locatie nog niet altijd mogelijk, maar online geven verschillende 

universiteiten en hoge scholen voorlichtingen en meeloopdagen. Uw kind mag ook tijdens de 

schoolweek meeloopdagen en andere oriëntatiedagen bezoeken. Let er op dat deze minimaal een 

week van te voren bij de mentor aangevraagd moeten worden. Ook in de mentorlessen wordt 

aandacht besteed aan het maken van een keuze: wordt het HBO of toch WO? Hoe kan je het beste 

zulke keuzes maken? Of gaat uw kind een andere weg in? Alles is mogelijk.  

Voor een aantal leerlingen uit 6VWO breekt een spannende tijd aan: vóór 15 januari moeten de 

inschrijvingen voor numerus fixus studies binnen zijn. Sommige opleidingen in het hoger onderwijs 

hebben een maximum aantal studenten; een numerus fixus. Er is een aantal voorwaarden verbonden 

aan aanmelding, welke soms per opleiding verschillen. Als zich meer mensen aanmelden dan het 

aantal beschikbare plekken, geldt een selectieprocedure. Je wordt dus niet zomaar toegelaten. 

Belangrijk hiervoor is dat de leerlingen die zich willen inschrijven in het bezit zijn van een Digi-D (dit 

geldt ook voor de leerlingen die zich voor een reguliere opleiding in willen schrijven). Zorg dus dat 

deze ruim voor 15 januari binnen in.  Voor meer informatie hierover, kijk op 

www.studiekeuze123.nl/selectie en voor de aan te leveren cijfers kunt u de brief in de bijlage 

bekijken.  

Ook voor leerlingen uit 5VWO is het verstandig om bovenstaande link te bestuderen. Deze 

zogenaamde numerus fixus studies nemen namelijk – in de normale, zonder-corona situatie – de 

overgangscijfers van 5 naar 6vwo mee bij de beoordeling en selectie van studenten. Dit kan dus al 

een motivatie zijn om ook in 5vwo hoge cijfers te halen.    

Bij vragen over opleidingen en loopbaan gerelateerde vragen die door de mentor niet beantwoord 

kunnen worden, kunnen leerlingen altijd terecht in kamer B0, of via de mail contact met mij 

opnemen (BRI@VHL.nl)  

En onthoudt: “Groeien betekent ook dat je je keuzes kan herzien” 

http://www.studiekeuze123.nl/selectie
mailto:BRI@VHL.nl
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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 
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? 

 

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.  

 

https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
https://www.gsanetwerk.nl/gender-and-sexuality-alliance/
mailto:gsa-vhl-leiden@vhl.nl
mailto:gx@vhl.nl
mailto:kas@fsw.leidenuniv.nl
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MOL gesprekken (4v) – Mentor-Ouder-Leerling 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor de zogenaamde MOL gesprekken in 4 vwo. Over LOB en 

MOL gesprekken schreven wij eerder in de nieuwsbrief van september. Deze -Mentor Ouder 

Leerling- gesprekken zullen plaatsvinden op maandag 17 januari en dinsdag 18 januari 2022. Hierin 

gaan de genoemde drie partijen met elkaar in gesprek. Het belangrijkste verschil tussen een 

‘ouderwets’ mentorgesprek en een MOL-gesprek is dat we in een MOL gesprek praten mét de 

leerling in plaats van óver de leerling. De leerling is de gespreksleider, de leerling bepaalt het verloop 

van het gesprek. Aandachtspunt is ieders eigen rol en verantwoordelijkheid in het leerproces. We 

kijken uit naar boeiende gesprekken. 

 
Belangrijke data in november en december 

Datum Onderwerp Actie nodig 

Vr 10 dec 456v: Paarse Vrijdag  

Ma 13 dec 456v: Les tot en met lesuur 3  

Ma 13 dec 6v: Inleveren herkansingsverzoek Uiterlijk inleveren herkansingsverzoek 
toetsweek 1 (voor herkansers) 

Ma 13 – Wo 15 dec 45v: Inhaaldagen toetsweek 1 In Zermelo ziet uw kind welke toets 
wanneer moet worden ingehaald.  

Ma 20 dec 5v: Kladversie pws inleveren  

Ma 20 – Wo 22 dec 6v: Herkansingen & inhaal SE-toetsen In Zermelo ziet uw kind welke toets 
wanneer moet worden ingehaald. 

Do 23 dec 456v: (ovb) kerstviering online  

Vr 24 dec 456v: Kerstviering met de mentorklas 
tot uiterlijk 12:00, daarna vrij 
(kerstvakantie) 

 

Za 25 dec t/m zo 
9 jan 

456v: Kerstvakantie  

Ma 10 jan 456v: Huiswerkvrij  

Vr 14 jan 6v: Inleveren definitief PWS  

Vr 14 jan 6v: Inhalers leveren 
herkansingsverzoek (uiterlijk) in 

 

Ma 17 en di 18 jan 4v: MOL gesprekken U dient zich in te schrijven via de link in de 
brief die u zeer binnenkort ontvangt. Het 
inschrijven zal verlopen via Microsoft 
Bookings – u krijgt keuze uit een aantal 
tijdens de dag. De gesprekken vinden, 
natuurlijk op 1,5 m afstand, fysiek op school 
plaats.  

Ma 24 en/of di 25 
jan 

456v: Vakdocentenavond (10-min 
gesprekken) 

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

Vr 28 jan 4v: Bezoek Tweede Kamer  

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

 

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

