
 

 

 
 

Beste ouders en verzorgers van jaar 1,2 en 3mavo, 

Namens de beide teamleiders is het dit keer de beurt aan mij om de intro van deze 

nieuwsbrief te schrijven. De eerste drie weken zijn razendsnel gegaan! Terwijl ik dit schrijf zit 

de introductie voor onze nieuwe leerlingen uit jaar 1 er alweer op en worden misschien al de 

eerste toetsen gemaakt. Alle ouders/verzorgers hebben kennis kunnen maken met de 

mentoren en teamleiders tijdens de ouderavonden en sommige leerlingen tellen stiekem 

alweer af tot het herfstvakantie is. 

 

Mijn naam is Melissa Stevens en ik ben de teamleider van de brugklassen en tweedejaars 

van het tweetalige onderwijs. Na jarenlang werken in het buitenland binnen het internationale 

onderwijs is dit alweer mijn 7e jaar op het Visser.  

 

Het contact dat jullie met de school hebben zal voornamelijk lopen via de mentoren, maar ik 

ben zeker bereikbaar via de mail of, indien nodig, als u een telefonische afspraak wenst. 

Naast zorgen en vragen hoor ik het ook graag als leerlingen thuiskomen met mooie of 

interessante verhalen over school. Het is fijn om ook complimenten via ouders terug te 

kunnen geven aan onze docenten (zeker in deze zware tijden met een groot leraren tekort).  

 

 

Ik zal proberen zoveel mogelijk te communiceren door middel van nieuwsbrieven. Alle 

nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd en ook op onze site beschikbaar gemaakt onder 

https://vhl.nl/leiden/ouder-informatie/. 

 

Kind regards/ Met vriendelijke groet, 

Melissa Stevens 

Teamleider leerjaar 1 en 2 tto (sme@vhl.nl) 
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➢ Webinars GGD 
➢ Personeelszaken 
➢ Bezoek Rijksmuseum van Oudheden 
➢ Europese dag van de talen 
➢ Loopbaanontwikkeling en begeleiding 
➢ Belangrijke data in september en oktober 

 

 

https://vhl.nl/leiden/ouder-informatie/


 

 

Blokkadestress training 

 

Blokkadestress is de angst om te blokkeren in situaties waarin je een prestatie moet 

leveren of wanneer iemand iets van je verwacht. Door blokkadestress kun je bang zijn om 

niet aan deze verwachtingen te kunnen voldoen. Ook kun je continu bang zijn dat je 

beoordeeld of afgewezen wordt, omdat je er al vanuit gaat dat wat je doet zal mislukken. 

Door de toenemende druk om goed te willen presteren of iets in één keer perfect te kunnen, 

kun je door teveel stress volledig blokkeren, uitstelgedrag vertonen of juist ongezond hard 

gaan werken om te voorkomen dat je blokkeert. Ook kun je allerlei niet helpende gedachten 

ervaren zoals: ‘dit kan ik nooit’, ‘de vorige keer, ging het ook verkeerd’, ‘iedereen kan dit veel 

beter dan ik’. En deze negatieve gedachten zorgen er juist voor dat je nog meer fouten kan 

gaan maken en/of nog meer kunt gaan blokkeren. Gelukkig kun je blokkadestress goed 

behandelen.  

 

Voor wie?  leerlingen klas 1 en klas 2 
Hoeveel plaatsen: per groep maximaal 10 leerlingen 
Startdatum: 

Klas 2:                 

• 5 á 6 bijeenkomsten 

• inventarisatie: na toetsweek 1 

• start: week 4 (2023); op donderdag (7e uur + uitloop 8e lesuur) na ingang nieuwe 
lesrooster 2023 
 
Klas 1:                  

• 5 á 6 bijeenkomsten 

• inventarisatie: na CBO-uitslag (januari) 

• Start: week 10 (2023), op donderdag (7e uur + uitloop 8ste)  
  
Aanmelden:   
Ouders kunnen nu al aangeven bij de mentor van hun kind of hier interesse voor is. De 
mentoren geven de namen van potentiële kandidaten door aan betreffende docenten die 
deze training verzorgen.  

RT-afdeling VHL: dyslexie en dyscalculie 

 

Graag wil ik mij via de nieuwsbrief aan u voorstellen. Ik ben Wilma de Vries, coördinator van 

de remedial teaching afdeling van Visser ’t Hooft lyceum. U kunt mij (als ik geen les geef) 

vinden in kamer C0.  

Het nieuwe schooljaar is gestart, op de middelbare school. Een enorme verandering voor uw 

dochter/zoon. En ook voor u. Er komt veel nieuwe informatie op u af. En helemaal als uw 

kind een dyslexie-/dyscalculieverklaring heeft. Vandaar dat wij bij deze een korte beschrijving 

van onze werkzaamheden willen geven, zodat u enig inzicht heeft over de mogelijkheden 

binnen Visser ’t Hooft lyceum.  

• Wij verzorgen de faciliteiten die binnen school geboden worden o.b.v. een dyslexie-

/dyscalculieverklaring of op handen zijnde dyslexie-/dyscalculieonderzoek, zoals o.a. 

o tijdsverlenging bij toetsen; 

o het programma Kϋrzweil (een voorleesprogramma) bij bijvoorbeeld toetsen of 

om thuis de schoolboeken voor te lezen; 

o regelkaarten bij toetsen; 

o het gebruik van een laptop tijdens de lessen en/of de toetsen. 



 

 

• Daarnaast stellen wij aangepaste taal-/rekenprogramma’s op, indien dit wenselijk is 

gezien de schoolresultaten en/of het welzijn van een leerling. Uiteraard houden wij 

ons aan de landelijk gestelde eisen en bespreken wij de plannen vooraf grondig met 

alle betrokken partijen. 

• Ten slotte doen wij bij vermoeden van dyslexie/dyscalculie een vooronderzoek, 

waarin wij o.a. tests afnemen. Op basis van dit vooronderzoek geven wij advies. 

Graag zouden wij u en uw dochter/zoon voor een persoonlijk gesprek willen uitnodigen, 

zodat wij de specifieke situatie van uw dochter/zoon kunnen doornemen. U kunt zelf contact 

opnemen via vri@vhl.nl, maar ook ik zal zorgdragen dat dit contact tot stand komt. Want elke 

leerling vraagt om zijn/haar eigen aanpak en ik help daar graag bij.  

Met vriendelijke groet, 

Wilma de Vries 

Recharge lounge 

 

Vanaf 29 september starten wij met de Recharge Lounge: jongeren vanaf 13-14 jaar die 

opgroeien met zorg kunnen er maandelijks even opladen. Pizzaatje eten, kletsen, chillen, 

ervaringen delen. Een vriend/vriendin mag ook meekomen.  

1 op de 4 jongeren groeit op met iemand met een ernstige ziekte, verslaving, lichamelijke of 

psychische klachten. Meestal realiseren zij zich niet dat hun thuissituatie anders is dan bij 

leeftijdsgenoten. Het gaat meestal goed maar sommigen groeien op met veel zorgen. Dat 

kan tot problemen leiden, ook op school. Om hulp vragen doen ze meestal niet. 

 

De Recharge Lounge is elke laatste donderdag van de maand van 17.00-20.00 uur. We 

rouleren tussen Huis vd Buurt Morschwijck, het Gebouw en Matilo.   

namens Netwerk Jonge Mantelzorgers Leidse Regio, 

Hartelijke groet, Anke-Ida Markvoort 

Mantelzorgcoach Incluzio Leiden 

T: 06 257 72 266  E: amarkvoort@incluzio.nl  /  www.incluzioleiden.nl  

 

Absentie en verlof 

Omdat dit de eerste nieuwsbrief van het jaar is, maken wij graag van de gelegenheid gebruik 

een aantal praktische zaken nog even onder uw aandacht te brengen.  

 
Ziek/absentiemeldingen 
Ouders bellen de absentenlijn "071-5154465" (24/7 bereikbaar) liefst tussen 7.45 uur en 
08.30 uur met duidelijke vermelding van naam leerling, klas, welke dag. (ziekmelding graag 
elke dag herhalen). Absent melden via de magister app kan niet meer. 

Afspraak voor de dokter, ortho of iets soortgelijks? Plan deze afspraak zo mogelijk dan in na 
schooltijd. Lukt dit niet? Meld de afwezigheid dan via de absentenlijn. Vermeld daarbij: naam 
leerling, klas, datum afspraak, soort afspraak, welke lesuren afwezig. Eventuele briefjes van 
huis kunnen in 210 bij de teamassistenten worden ingeleverd. Mailen mag ook naar: 
teamassistenten@vhl.nl 

Ander verlof 
Buiten de officiële vakantiedata kan in principe geen vrij worden gegeven. Bij ingrijpende 
gebeurtenissen kunt u een verzoek om ‘extra vrij’ richten aan de teamleider. Het formulier 
hiervoor vindt u hier. 

mailto:vri@vhl.nl
http://www.incluzioleiden.nl/
http://www.incluzioleiden.nl/
mailto:teamassistenten@vhl.nl
https://vhl.nl/leiden/wp-content/uploads/2020/11/VERZOEK-OM-VRIJSTELLING-SCHOOLBEZOEK-invulbaar.pdf


 

 

 
Te laat? 
Leerlingen dienen op tijd in de les aanwezig te zijn. Zit de deur van het klaslokaal dicht? 
Helaas, te laat. De les is al opgestart en het is vervelend dit te moeten verstoren met vaak 
eindeloze discussies. Leerlingen dienen bij een dichte deur een briefje te halen bij lokaal 
210. Met dit briefje hebben ze direct toegang tot de les. Met 210 wordt de afspraak gemaakt 
om eerder te melden. Dit is misschien niet voor iedereen een gepaste maatregel, maar voor 
een school van onze grootte werkt het voor het grootste gedeelde van de leerlingen 
bijzonder effectief.  
 
Namens de teamassistentes 
 
 

Bijles tutorsysteem   

We bieden voor 123mhv BIJLES aan, gegeven door onze eigen bovenbouwleerlingen aan 
onze eigen onderbouwleerlingen (en een aantal 4v leerlingen). Dit loopt via Athena-School, 
een externe aanbieder, die onze bovenbouwleerlingen in dienst 
neemt en ze bijles laat geven   
aan onze onderbouwleerlingen. Meestal overstijgt de vraag het 
aanbod, dus we zullen helaas niet alle aanmeldingen kunnen 
verwerken. Aanmelden kan via de mentor, we zullen dit starten na 
toetsweek 1.  
 

Huiswerkklas Athena   
Sinds vorig schooljaar verzorgt Athena de huiswerkklas op het Visser ’t Hooft Lyceum.  De 

begeleiders van Athena zijn vijf middagen in de week van 14:00-17:30 uur aanwezig. Dat 

betekent dat leerlingen na de laatste les op school kunnen blijven voor de huiswerkklas. 

Het doel van de huiswerkklas is om leerlingen te ondersteunen bij hun schoolwerk en om ze 

te helpen met de voorbereiding van toetsen en so’s. Daarbij is er steevast ruimte voor 

persoonlijke aandacht. Ook wordt er gewerkt aan studievaardigheden en leerstrategieën.  

Omdat iedere leerling anders is en andere aandachtspunten heeft, stemmen we de 

begeleiding af op de individuele behoeften van de leerling. 

Van de huiswerkklas kunnen ouders en leerlingen verwachten: 

- Dat er iedere middag samen met de leerling een planning wordt gemaakt. 

- Dat het maakwerk wordt gecontroleerd. 

- Dat het leerwerk voor toetsen en so’s altijd wordt overhoord. 

- Dat er ruimte is voor leerlingen om inhoudelijke vragen over het huiswerk te stellen. 

- Dat leerlingen worden aangesproken op het gedrag en er contact met ouders wordt 

opgenomen indien noodzakelijk. 

 

Voor de huiswerkklas maakt de huiswerkklas van Athena gebruik van het programma 

Studyspace. Dit is een online planner. Studyspace gebruiken wij ook voor het schrijven van 

(korte) rapportages over de leerlingen met feedback voor de ouders en – desgewenst – ook 

voor de mentor op school. 

Aanmelden voor de huiswerkklas kan na toetsweek 1 via de mentor.  
Het aanmelden voor de huiswerkklas is kosteloos maar niet vrijblijvend, wij verwachten 
aanwezigheid voor de opgegeven dagen.  



 

 

 
 

Webinars GGD 

 

Het afgelopen jaar heeft de GGD Hollands Midden diverse webinars aangeboden aan 

ouders en opvoeders van pubers in het voortgezet onderwijs. Deze webinars zijn goed 

bezocht en we hebben met dank aan de werving door scholen ontzettend veel ouders 

kunnen bereiken! Omdat dit goed bevallen is, zullen wij in november weer een webinar reeks 

aanbieden.  

In onderstaande tabel kun je de onderwerpen, data en tijden van deze webinars vinden: 

Datum en tijd Onderwerp webinar 

Woensdag 2 november 2022, 20.00 - 21.00 

uur 

Eat, Train, Study, Sleep, Repeat 

(Gezonde leefstijl) 

Donderdag 10 november 2022, 20.00 - 

21.00 uur 

Je kind, alcohol en drugs 

Dinsdag 15 november 2022, 20.00 - 21.00 

uur 

Je puber online 

Dinsdag 22 november 2022, 20.00 - 21.00 

uur 

Praten met je puber 

Ouders en opvoeders kunnen zich voor meerdere webinars inschrijven. 

Hartelijke groet, 

Mylène Janssen, Adviseur Gezondheidsbevordering/Gezonde School  

Hecht | GGD Hollands Midden  

 

Personeelszaken 

Vanaf aankomende maandag verzorgt Mevr. Eijmael (EIJ) de lessen Engels aan klas 

1ahtb voor de rest van het schooljaar. Zij zal dit doen in plaats van mevr. Bechis. Zij 

gaat genieten van haar zwangerschapsverlof. 

Bezoek Rijksmuseum van Oudheden 
Op vrijdag 14 oktober brengen de leerlingen van de brugklassen havo/mavo een bezoek aan 

het Rijksmuseum van Oudheden voor een bezoek aan de afdeling Egypte. We gaan op de 

fiets naar het museum op het Rapenburg in Leiden. Het bezoek van klas 1HMA duurt tot 

ongeveer 14.30 uur, dit is iets langer dan de normale schooldag. De leerlingen van klas 

1HMA gaan vanaf het museum naar huis. 

 

 

 

 

 



 

 

Europese dag van de talen 

TTO leerlingen uit klas 1 zullen op 26 september onder begeleiding (en onder schooltijd) 

naar Den Haag reizen voor het bijwonen van de Europese dag van de talen. 

 

Goal: At the Council of Europe’s initiative, the European Day of Languages has been 

celebrated every year since 2001 on 26 September - together with the European 

Commission. Students will take part in a range of European language classes which we hope 

acquaint them with Europe’s fascinating linguistic diversity!  

 

Throughout Europe, 700 million Europeans are represented in the Council of Europe's 46 

member states and all are encouraged to discover more languages at any age, as part of or 

alongside their studies. This stems from the Council of Europe’s conviction that linguistic 

diversity is a tool for achieving greater intercultural understanding and a key element in the 

rich cultural heritage of our continent. Therefore, the Council of Europe, in Strasbourg, 

promotes plurilingualism in the whole of Europe.  

 

Location: The Hague, Emmapark 6  

Date: 29 September - 9.40-12.20  

More info about the event: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/en-GB/Default.aspx 

 

Mr. Boyd (sby@vhl.nl) 

TTO coordinator 

 

Loopbaanontwikkeling en begeleiding  

Nieuws voor tweede klassen 

Decaanavond 1 november 2022 

LOB (loopbaanontwikkeling en begeleiding) is een belangrijk vak voor leerlingen op onze 

school. Tijdens de decaanavond op dinsdag 1 november a.s. wordt u hierover geïnformeerd. 

De avond start om 18.45 uur en duurt maximaal een uur. Het is de bedoeling dat uw zoon of 

dochter meekomt.  

LOB in de klas 

Aan LOB wordt in de mentorles veel aandacht besteed. Klas 2 start in week 37 met Qompas. 

Dit digitale programma is ter ondersteuning van de LOB-activiteiten en zal ook in 3 en 4 

mavo worden gebruikt.  

Vanaf half september gaan de leerlingen in de mentorles met Qompas werken. Deels is dit 

huiswerk. Soms wordt u gevraagd om een oefening met u kind te doen of voor uw kind een 

onderdeel in Qompas in te vullen. De planning is dat dit digitale programma rond de 

kersvakantie is afgerond en de resultaten kunnen worden gebruikt bij de vakkeuze van uw 

zoon of dochter in klas 3 mavo. 

Flitsstage 

Een andere LOB-activiteit  in klas 2 is de zgn. flitsstage. Uw zoon of dochter kan één dag 

met u mee naar het werk. Als dit niet kan, mag uw kind natuurlijk ook op een andere plek 

een dagje meelopen. De flitsstage is gepland op donderdag 23 maart 2023.  

 

 

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/en-GB/Default.aspx


 

 

Nieuws voor 3 mavo  

Decaanavond 1 november 2022 

De decaanavond voor klas 3 mavo is gepland op dinsdag 1 november om 20.00 uur. Deze 

avond is voor ouders en leerlingen van klas 3 mavo.  

LOB in de klas 

Op 9 september starten de LOB (loopbaanontwikkeling en begeleiding) activiteiten voor klas 

3 mavo met de opstart van Qompas. Dit digitale programma is ter ondersteuning van de 

LOB-activiteiten. Vanaf half september gaan de leerlingen in de mentorles met Qompas 

werken. Deels is dit huiswerk. Soms wordt u gevraagd om een oefening met u kind te doen 

of voor uw kind een onderdeel in Qompas in te vullen. De planning is dat dit digitale 

programma rond de kersvakantie is afgerond en de resultaten kunnen worden gebruikt bij de 

vakkeuze van uw zoon of dochter in klas 4 mavo, de eindexamenklas. 

Voorlichting Hooglandse kerk 

De eerste voorlichtingsactiviteiten buiten de school starten in oktober in de Hooglandse kerk 

in Leiden.  Er is een opleidingenmarkt op woensdag 12 en donderdag 13 oktober vanaf 

16.00 uur tot ongeveer 20.00 uur. Het zou fijn zijn als u uw zoon of dochter hierbij begeleidt 

zodat u ook kennis kunt maken met de verschillende domeinen en opleidingen binnen het 

mbo. Uw kind krijgt op school een toegangsbewijs. 

Leidse Voorlichtingsavonden 

Op 15 en 16 november worden de Leidse Voorlichtingsavonden georganiseerd in het 

gebouw van het Bona Marienpoelstraat en Leystede. Voor klas 3 is het bijwonen van twee 

voorlichtingen van opleidingen verplicht, dit vormt een onderdeel van het PTA. Uw kind moet 

van het bezoek van twee voorlichtingsbijeenkomsten een verslag schrijven. Het 

informatieboekje krijgt u per mail toegezonden, tijdens de mentorles in klas 3 zal aandacht 

aan de planning van de avonden worden besteed.  

Stage| 

Alle leerlingen van klas 3 mavo lopen dit jaar een stage van een week. De stageweek is 

gepland in week 12, 20 t/m 24 maart. De stage is een onderdeel van het schoolprogramma 

en is dus verplicht. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stage, dit 

zal ook uitgebreid worden besproken tijdens de decaanavond. Naast de stageweek is het 

ook mogelijk om bijvoorbeeld een dag(deel) bij een bedrijf of een opleiding mee te lopen. Als 

er geen belangrijke schoolactiviteiten zijn gepland, kan een leerling hiervoor worden 

uitgeroosterd. 

 

Belangrijke data in september en oktober  
Datum Onderwerp 

22 sept 40 minuten rooster 

29 sept TTO Europese dag van de talen 

4 okt  Leerlingen vrij 

12 okt Activiteiten dag brugklas 

14 okt 1m/h klassen naar RMO 

17+18 okt Cito VAS toetsen  

19 t/m 21 okt Projectweek 

24 t/m 28 okt Herfstvakantie 

 


