
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene nieuwsbrief #1, november 2022 

 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

 

Dit is een eerste gezamenlijke nieuwsbrief. Voorheen werden nieuwsbrieven per afdeling verstuurd. 

Het leek ons een mooi experiment om een algemene nieuwsbrief te sturen.  

De eerste toetsweek zit er alweer aan te komen! Ondanks dat de leerlingen dit samen met de mentor 

voor zullen bereiden, is dit toch wel heel spannend, zeker voor de brugklas leerlingen die voor het 

eerst een heuse toetsweek mee zullen maken.  

 

Er is alweer veel gebeurd, een brugklaskamp, citotoetsen, decanen avonden, excursieweek, 

projectweek, een spik-  splinternieuwe aula… en ga zo maar door! 

De week voor de herfstvakantie was een succes! Hier op school vonden verschillende projecten 

plaats en het grootste gedeelte van de school was in het buitenland op excursie.  

 

Na de toetsweek starten we op school met een tutor systeem waarbij leerlingen uit de bovenbouw 

bijlessen geven aan de leerlingen in de onderbouw. Hierover is een apart schrijven verstuurd. 

We zullen sinterklaas vieren met elkaar, en de kerstperiode mooi inluiden met verschillende 

activiteiten. 

 

 

Kind regards/ Met vriendelijke groet, 

Namens de teamleiders 

Mrs. Stevens 

Mevr. Lodeweges 

Mevr. Vleeming 

Dhr. Vegter 

Dhr. Wietsma 

 

 

In deze nieuwsbrief: 

➢ Algemeen nieuws 
- Tijdelijke ondersteuning 
- Corona strategie 
- Organisatiedag 
- Magister codes 
- Van de pestcoördinator 

➢ Onderbouw nieuws:  
- CBO nieuws 
- Tutor systeem 
- Teamdag op het strand met de brugklassen 
- Young Impact 
- Ameland 
- Sinterklaas 
- Nieuwe teamleider Mevr. Lodeweges 
- CBO screening 
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➢ Bovenbouw nieuws: 
- Absentie tijdens toetsweek 
- Profielwerkstukken (PWS) 
- Nieuws vanuit de zorg (Gamen, Grenzen stellen, Webinar GGD) 

➢ Belangrijke data algemeen 
 

 

ALGEMEEN NIEUWS 

 

Tijdelijke ondersteuning gevraagd wegens ziekte bij administratie en 

teamassistenten/verzuimcoördinatoren 

Op dit moment hebben we te maken met een aantal ziektegevallen bij het onderwijs ondersteunend 

personeel. Het betreft de administratie en de teamassistenten/verzuimcoördinatoren. De duur van de 

vervangingsvraag is ongewis en ook de omvang kan variëren. Bij deze de vraag of u interesse hebt 

om het onderwijsproces op onze school te komen ondersteunen of dat u iemand in uw netwerk heeft 

die geïnteresseerd is. 

 

Administratie 

Voor op de administratie zijn we op zoek naar iemand die op dinsdag, woensdag en donderdag van 

(ongeveer) 12.30 tot 16.30 de receptie kan bemensen. Werkzaamheden bestaan uit het afhandelen 

van binnenkomende telefoontjes, ontvangst van bezoekers en het ondersteunen van de collega’s op 

de administratie. Indien u iets minder beschikbaar bent is dat ook bespreekbaar. De vervanging is 

ingeschaald conform de CAO-VO, loonschaal 4 OOP. 

 

Teamassistenten 

Voor werkzaamheden in ons ‘opvanglokaal’ 210 zijn we nu op zoek naar een vervangend 

teamassistent die op dinsdag t/m vrijdag inzetbaar is van (ongeveer) 8.00-16.00 uur. Daarnaast zijn 

we voor de maand januari op zoek naar een vervangend teamassistent voor de maandag, woensdag 

en donderdag.  

 

Een teamassistent heeft een rol bij onder andere de dagelijkse afhandeling van (on)geoorloofd 

verzuim (waaronder telaatkomen), organiseren van inhaaltoetsen en opvang van leerlingen. Een 

teamassistent werkt nauw samen met de leerjaarcoördinatoren en teamleiders.  De vervangingen zijn 

ingeschaald conform de CAO-VO, loonschaal 5 OOP. Ook deelvervanging is bespreekbaar. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Ilona Gertenaar via 071-5171661. Als u wilt solliciteren kunt u 

dat ook naar haar sturen via gta@vhl.nl. Uw reactie ontvangen we graag zo spoedig mogelijk. 

 

Coronastrategie 

Onlangs hebben we u per mail geïnformeerd over de coronastrategie van SCOL. Als school hebben 

we een coronadraaiboek opgesteld, waarin de verschillende scenario’s zijn verwerkt. Op dit moment 

zitten we gelukkig in het donkergroene scenario en daar willen we graag in blijven. Het verzoek aan u 

is om een eventuele besmetting van uw kind te melden bij de school via de absentenlijn (071-

5154465) en zelf de (nauwe) contacten van uw zoon/dochter te informeren. Meer informatie over de 

geldende maatregelen en de adviezen vanuit de overheid kunt u vinden op 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. 

 

 

 

 

mailto:gta@vhl.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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Organisatiedag 14 november 

Vanwege een organisatiedag waren de leerlingen van onze school afgelopen maandag vrij. Voor de 

collega’s stond de dag in het teken van het ‘met en van elkaar leren’. Als thema stond de invulling van 

de zogenaamde ‘Kagerles’ op het programma (zie afbeelding hieronder). 

 

 
 

We hebben de waarnemingen van meer dan honderd ‘flitsbezoeken’ (=deel-lesbezoek) 

teruggekoppeld, die collega’s bij elkaar hebben afgelegd. Mede op basis van die bevindingen zijn we 

daarna via workshops met elkaar aan de slag gaan op de verschillende onderdelen van die Kagerles. 

Het is een waardevolle dag geworden, waarin collega’s door elkaar werden geïnspireerd om de lessen 

(nog) interactiever en leerdoelgericht te maken. De komende tijd blijft de invulling van de Kagerles 

onze aandacht houden, want we zijn hierin volop in ontwikkeling. 

 
Magister codes 
Namens ouders kwam de vraag om een legenda voor alle verschillende afkortingen die in magister 
gebruikt worden. Hierbij: 
 

Absentiereden Code 

Afwezig met toestemming AT 

Te laat geoorloofd TG 

Te laat TL 

Verwijderd wegens gedrag V 

Ziek naar huis ZH 

Afwezig zonder toestemming AZ 

Afwezig reden bekend AB 

Boeken/huiswerk niet in orde W 

Huiswerk vergeten/niet op 
orde 

HV 

Boeken vergeten BV 

Ziek gemeld ZG 

Ziek ZC 

Afwezig AC 

MERIT/ DEMERIT   

D Doubt 

E extraordinary 
effort 

N Negative 

P according to 
expectations 
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Van de pestcoördinator 

‘Probeer verkreukeld papier, maar eens glad te krijgen….’ 

Dit is één van de slogans om pesten bespreekbaar te maken.  
Op het Visser ’t Hooft Lyceum is er aandacht voor een veilig leerklimaat. Dit betekent dat een leerling 
veiligheid ervaart om te kunnen leren. Die veiligheid is zowel fysiek als emotioneel. Als een leerling 
gepest wordt, is deze veiligheid er niet en zal dit invloed hebben op de ontwikkeling van de leerling. 
 
In de afgelopen jaren blijkt uit de GGD onderzoeken dat leerlingen op het VHL weinig pestgedrag 
ervaren en vertonen. Door mentoren op te leiden in de groepsvorming van klassen en het geven van 
mentorlessen gericht op positieve groepsvorming, willen we dit graag zo houden. 
 
Binnen de school worden de mentoren getraind als EHBO-ers bij pestgedrag. Als een leerling 
aangeeft gepest te worden, dan zal de mentor in gesprek gaan met de gepeste leerling, met de pester 
en met de zwijgende middengroep. In de meeste gevallen is dit voldoende om het pesten te laten 
stoppen.  
Als het niet voldoende is, dan zal de teamleider en/of ondersteuningscoördinator ingeschakeld worden 
om mee te denken in het bespreekbaar maken van het pesten.  
In de afgelopen jaren is er veel onderzoeken gedaan naar pestgedrag; hoe ontstaat het, hoe kan het 

voorkomen worden en wat kan er gedaan worden als er gepest wordt. Herstelrecht is één van de 

methodes die ontstaan is vanuit onderzoek naar pestgedrag.  

In het brugklasteam is er dit jaar een pilot gestart met ‘herstelrecht’. Xandra Ligtenberg heeft zich 

hierin geschoold en verzorgt deze pilot. De kern van herstelrecht is het gezamenlijk, met alle 

betrokken partijen, te zoeken naar een oplossing om de situatie te herstellen. Er wordt vooral 

aandacht besteed aan het herstel van de verhoudingen. Herstelrecht gaat ervan uit dat 

strafmaatregelen geen garantie bieden voor een goede aanpak van de problematiek. Praktisch 

betekent dit dat er gewerkt wordt aan herstel door samen te werken, naar elkaar te luisteren en samen 

te leren van fouten en conflicten.  

 
Mocht u nog vragen hebben nav dit stukje dan kunt u met mij contact opnemen. 
 
Petra van Hall 
Anti-pestcoördinator 
ha@vhl.nl 

 
Absentie tijdens de toetsweek 
Mocht uw kind tijdens de toetsweek door ziekte een toets moeten missen, vragen wij u de absentie 

vanaf 07:30 door te geven via het algemene nummer van de school: 071 517 1661. De absentielijn 

(het ‘bandje’) is tijdens de toetsweek buiten werking. Als u toch naar dat nummer belt, wordt u 

automatisch doorverbonden met een medewerker. 

 

  

mailto:ha@vhl.nl
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ONDERBOUW NIEUWS 
 
CBO screening 
Hartelijk dank voor het retourneren van alle toestemmingsformulieren voor de CBO screening. De 

CBO-screening bestaat uit een aantal vragenlijsten, namelijk een lijst voor intelligentie, leergierigheid 

en sociaal-emotionele aspecten. Hierover heb ik u eerder geïnformeerd in de begeleidende brief die 

uw kind mee naar huis heeft genomen en in de vorige nieuwsbrief.  
 
Het maken van de toetsen van de CBO screening kan voor sommige kinderen heel erg heftig zijn. Het 

is van groot belang dat leerlingen weten dat ze er niet op ‘’afgestraft’’ worden als zij antwoorden niet 

weten of vragen niet begrijpen. Dit is juist een screening om te kijken waar we leerlingen eventueel 

kunnen helpen of waar het nodig is om maatwerk te leveren. Of juist om te bevestigen dat iemand 

onder presteert en meer in zijn/haar mars heeft.  
Hier zal in de mentorles ook aandacht aan besteed worden, maar dit mag thuis natuurlijk ook ter 

sprake komen tijdens het avondeten als voorbereiding op de screening.  
 
Tutor systeem  
Na de eerste toetsweek starten we een tutor systeem. Hier heeft u een losse brief over ontvangen. Wij 

gaan samenwerken met Athena. Athena is een bedrijf dat een geselecteerd gezelschap bovenbouw 

leerlingen in dienst gaat nemen en gaat opleiding tot ‘’bijles tutor’’. Wij vinden dit een hele leuke kans 

voor bovenbouw leerlingen om zich verder te ontwikkelen, en daarnaast is het een interessante 

bijbaan.  
Voor onze onderbouwleerlingen is het een laagdrempelig en effectief systeem. De bijlessen vinden 

plaats op school tijdens vaste tijden, door een leerling van hun eigen school. Het helpt natuurlijk 

enorm dat hun tutor de school, de docenten en de methodes als ervaringsdeskundige kent. 
 
Teamdag op het strand met de brugklassen 

Op 12 oktober was het zo ver. Bijna 200 leerlingen gingen op de fiets met hun begeleiders, waaronder 

veel juniormentoren, naar Katwijk aan Zee. De introductieperiode op het Visser werd feestelijk 

afgerond met een teamochtend op het strand. Leerlingen hebben enthousiast water naar zee 

gedragen, puzzels opgelost, op latten gelopen en andere teamspelen gedaan. Het was een prachtige 

dag met mooi weer! 
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Young Impact 

De tweede klassen zijn tijdens de projectweek twee dagen bezig geweest met het project “Do it 

yourself” waarbij ze ontdekken dat zij zelf impact kunnen maken om de wereld een beetje positief te 

beïnvloeden. In de lessen werd nagedacht over  

a. wat vind ik belangrijk: bijvoorbeeld een schone omgeving, aandacht voor elkaar en voor dieren, 

boodschappen doen voor buren of zieken, geld inzamelen voor het Rode Kruis 

 b. waar ben ik goed in: ben ik vriendelijk sportief, kan ik goed samenwerken, organiseren, ben ik sterk 

met getallen, kan ik goed omgaan met kinderen, … dit leverde mooie gesprekken in 

de klas op. 

c. hoe kan ik deze eigenschappen inzetten voor kleine en eigen gekozen goede 

doelen. Leerlingen hebben plannen gemaakt om bijvoorbeeld een bingo te 

organiseren voor een verzorgingshuis, schaaklessen verzorgd, met een bloemist 

gesproken over bloemen die geschonken kunnen worden aan langdurig zieken, op 

een basisschool in groep 8 een activiteit verzorgd, … De eerste aanzetten van de 

projecten zijn besproken en de plannen zijn aangepast. Tijdens de mentorles wordt er 

op teruggekeken. Uiteindelijk wordt het project in de week voor de kerstvakantie 

passend afgesloten.  

 

Clinic STAR in gymles 

Deze week en de week na de toets week hebben de leerlingen tijdens de gymlessen een clinic. Deze 

clinic staat in het teken van STAR (sportiviteit, teamwork, acceptatie en respect). De leerlingen leren 

als team met elkaar om te gaan en alles wat daarbij hoort, de coach gebruikt basketbal daarbij als 

middel. De coach is een ex basketballer en geeft ook trainingen bij ZZ Leiden (het basketbalteam van 

Leiden). 

 

Sinterklaas 

Sinterklaas is weer in aantocht. Alle eerste en tweede klassen zullen aandacht geven aan de sociale 

kant van het sinterklaasfeest waarbij wij rekening houden dat dit geen extra kosten voor de ouders 

zullen zijn.  

 

Mevr. Madeleine Lodeweges op het Visser 

Sinds 29 september ben ik als interim teamleider (klas 1,2,3mavo) werkzaam op het Visser. Ik heb 

meteen een vliegende start gemaakt op de school door aan te sluiten bij de leerlingenvergaderingen, 

de organisatie van de projectweek, oudergesprekken en andere activiteiten. Natuurlijk bestaat mijn 

werk ook uit lessen bezoeken en met het team werken aan goed onderwijs. Ik ervaar het Visser als 

een levendige en vriendelijke school waar ik veel van mijn ideeën en energie kwijt kan.  

 

 

BOVENBOUW NIEUWS 

 

Absentie tijdens schoolexamenweek in 5 havo en 6 vwo 

Donderdag 17 november start de SE week voor 5 havo en 6 vwo.  

De verwachting is, dat ook tijdens deze week examenleerlingen ziek/absent zijn en zich telefonisch 

zullen afmelden. Wat is de procedure voor ouders en examenleerlingen? 
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De examenleerlingen (zowel 5 havo als 6 vwo) die worden afgemeld, moeten telefonisch de 

functionaris van dienst spreken. Geen absentenlijn bellen dus, maar het nummer van de school 071-

5171661.  

Waarom? De absentie wordt geregistreerd en door de functionaris van dienst wordt verder besproken 

dat een leerling -vanwege de ziekmelding- de SE toets inhaalt tijdens het inhaalmoment. Dit gaat ten 

koste van een herkansing.  

 

Onderstaand voor alle duidelijkheid de afspraken op een rijtje: 

 

5 havo en 6 vwo   

Na 1e toetsweek in november 2022: 2 herkansingen    

Na 2e toetsweek in maart 2023, inclusief de Kijk- en Luistertoetsen van januari 2023: 2 

herkansingen   

  

Indien een leerling een SE-toets mist tijdens de toetsweek, wordt deze SE toets ingehaald. Dit 

inhaalmoment telt als een herkansing.   

 

PROFIELWERKSTUK 5 havo en 4havo+ 

De leerlingen in 5 havo zijn naast de voorbereiding op de komende toetsweek ook al een tijdje bezig 

met hun PWS. Welke rol kunt u daarin spelen? Enkele tips: 

• Bekijk eens de handleiding PWS die u zoon/dochter begin september heeft ontvangen; 

• 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. 

• Het leukste deel voor u is 22 februari volgend jaar wanneer u wordt uitgenodigd voor de 

presentatieavond PWS van uw eigen kind. De uitnodiging volgt later. Noteer alvast de datum! 

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

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 (1 februari) 

Fase 5 

Week 

5-8 

 5e gesprek met begeleider (beoordelingsgesprek) 

 Presentatieavond voorbereid (22 februari) 

23 februari: in de middag proefpresentatie  

→ in de avond presentatie van het PWS aan de ouders 

 Powerpoint laten zien aan begeleider 

 

Jesper Neuteboom (PWS coördinator) 
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NIEUWS VANUIT DE ZORG 
 
Hoe ga je om met de scheiding van je ouders? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert een KIES-groep (Kinderen In Een Scheiding) 

voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden. 

 

Een scheiding is ingrijpend. Voor alle leden binnen het 

gezin. Als puber kun je het gevoel hebben hier niet 

goed met anderen over te kunnen praten. Misschien 

heb je veel verdriet, ben je boos of enorm gefrustreerd. 

Weet je gewoon even niet meer wat je met al die 

gevoelens moet doen. 

 

In de groep leer je te begrijpen wat je meemaakt en 

vind je manieren om om te kunnen gaan met wat voor 

jou moeilijk is. Doordat je in de groep ervaringen deelt 

met leeftijdsgenoten, vind je veel herkenning en kan je 

veel voor elkaar betekenen. Na de training kan je beter aangeven wat jij zelf vindt en wil. En dat is fijn, 

voor zowel nu als later.  

De groep bestaat uit 7 bijeenkomsten en start op maandag 09 januari 2023 van 16.30 – 17.30 uur bij 
Nieuw Pancrat, Middelstegracht 85 in Leiden. Voor aanmelden of meer informatie ga naar 
www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  
 
Waarom pubers van gamen houden 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met Aletta Smits de gratis 

lezing ‘Pubers achter de schermen’ voor ouders/opvoeders van pubers. Pubers zelf zijn  

ook van harte welkom! 

Tijdens de lezing geeft Aletta Smits op een boeiende manier 

een kijkje in het brein van een puber. Een brein dat voor 

veel volwassenen onbegrijpelijk is. Op een cabaret-achtige 

manier neemt zij je mee mee in de belevingswereld van je 

puber en diens omgeving.  

 

Ze legt de ins en outs van gamende pubers uit aan ouders 

die zich terecht én onterecht zorgen maken. Hoe zet je het 

positief in?  

 

De lezing 'Pubers achter de schermen' vindt plaats op woensdag 16 november 2022 van 19.30 - 

21.00 bij Het Gebouw, Arubapad 2 in Leiden. Voor aanmelden of meer informatie ga naar 

www.cjgcursus.nl of klik op deze link.  

 

Ieder kind heeft grenzen nodig 

Voor je puber ben je niet meer de kapitein op het schip zoals je dat eerder was. Je staat nu op de 

wal en houdt met een touw contact met zijn scheepje. De ene keer moet je het touw wat strakker 

aantrekken en de andere keer kun je het wat laten vieren. Welke grenzen horen bij zijn leeftijd?  

 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/start-kies-groep---voor-tieners-in-leidse-regio/-1/3440/565927
https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3412&ForcePreview=cursus
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Wat mag en kan hij al zelf beslissen? Hoe stel je grenzen? Wat doe je bijvoorbeeld als je kind zegt: 

Dat is echt een áchterlijke vroege tijd dat ik thuis moet zijn. Dat hoeft niemand. En ik ga het ook 

niet doen….’ Ieder kind heeft grenzen nodig. Ook pubers. Al zijn ze de laatsten om dat toe te 

geven. Ze weten en kunnen immers alles zelf! 

 

Een paar tips  

• Je puber zit in een ingewikkelde overgangsfase naar de volwassenheid. Als je weet wat er in deze 

fase gebeurt kun je je kind beter begrijpen en begeleiden. Deel je ervaringen met andere ouders. Lees 

over de puberteit. Volg een puberoudercursus. www.cjgcursus.nl.  

• Maak keuzes in wat jij echt belangrijk vindt. Dat hij zijn kamer elke dag netjes opruimt?, dat hij zich 

netjes aankleedt als hij naar opa en oma gaat? of dat hij altijd laat weten waar hij is als hij niet direct 

uit school thuiskomt? 

 • Bespreek jullie regels, laat je kind er zijn zegje over doen. Aan gezamenlijk gemaakte afspraken kan 

een kind zich gemakkelijker houden.  

• Als een afspraak eenmaal is gemaakt blijf dan zoveel mogelijk uit discussie. Zeur niet. Houd vast 

aan de afspraak. Is je kind een half uur later thuis dan afgesproken? Vertel hem dat hij de volgende 

keer een half uur eerder thuis moet zijn. En doorsta zijn woede.  

• Laat je niet te veel leiden door irritaties die je voelt over zijn gedrag. Bijvoorbeeld als hij lui op de 

bank hangt. Laat hem liggen, zucht eens diep, en richt je aandacht ergens anders op.  

• Maak wat lekkers te drinken. Vraag of hij een eindje wil opschuiven zodat jij er bij kunt.  Diep van 

binnen waardeert een puber wel degelijk jouw betrokkenheid en duidelijkheid. 

 

Wil je met iemand praten over grenzen aangeven, kijk op www.cjghm.nl, kies jouw gemeente en zoek 

pedagogisch advies of CJG pedagoog. Je vindt er ook informatie over de puberteit en cursussen voor 

puberouders. 

 

Webinars GGD 

Een puber in huis in deze tijd? Lastig om in gesprek te gaan? Krijg je je puber niet achter het scherm 

vandaan? Wil je graag meer informatie over een gezonde leefstijl voor pubers of over welke 

verleidingen ze nu tegenkomen? De GGD Hollands Midden organiseert weer een serie webinars 

speciaal voor ouders met kinderen op het voortgezet onderwijs. Geef je snel op voor één of meer 

onderwerpen en krijg betrouwbare informatie en handvatten om in gesprek te gaan! Ben jij er ook 

(online) bij? 

Webinar: Je puber online (leerjaar 1) 

Wil je meer weten over sociale media en mediaopvoeding in deze tijd? Tijdens dit webinar nemen we 

je mee in de beleefwereld van je puber online. We bespreken de leuke en risicovolle kanten van 

sociale media. Daarnaast gaan we in op gezonde tijdsbesteding en krijg je praktische tips om in 

gesprek te gaan met je puber over de online wereld. Datum: dinsdag 15 november 2022 20:00uur. 

Klik (hier) om je aan te melden! 

 

Webinar: Praten met je puber (leerjaar 1 t/m 4) 

Heftige discussies aan tafel? Doe je het in de ogen van je puber nooit goed? Of wil je puber niet 

praten en zit hij/zij alleen maar op zijn/haar kamer? Er wordt vast vaak geadviseerd om te praten met 

je puber, maar hoe doe je dat eigenlijk? Deze avond gaan we het uitgebreid hebben over de 

communicatie met je puber. Je krijgt praktische tips om het gesprek aan te gaan. Datum: dinsdag 22 

november 2022 20:00uur. Klik hier om je aan te melden! 

 

Namens het team Gezondheidsbevordering Jeugd GGD Hollands Midden 

 

https://www.cjgleiden.nl/cursussen/cjg-webinar-je-puber-online/-1/3419/565927
https://www.cjgleiden.nl/cursussen/cjg-webinar-praten-met-je-puber/-1/3457/565927
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Belangrijke data in november en december 

Datum Onderwerp 

15 en 16 

november 

40 minuten rooster 

17 en 18 

november 

CBO screening brugklas 

17 november Start toetsweek bovenbouw 

21 november Start toetsweek onderbouw 

29 november 5v Camino workshop 

1 december 6v Frans Al Dente toneel 

2 december Ontwikkeldag; leerlingen lesvrij 

7, 8 december Eind vd middag: Inhaalblokken 

toetsweek 1 

9 december Paarse Vrijdag 

12 december 5h/6v Deadline inleveren 

herkansingsformulier op 

secretariaat (voor 09.00) 

Week van 19 

december 

Uitreiking rapporten 

21 december Kerstgala 

21 december Live uitzending: ’t Visser draait door 

(youtube kanaal) 

22 december Hooglandse Kerk viering 

23 december Kerstactiviteiten (leerlingen uiterlijk 

13:30 vrij) 

 


