
             
 

 
  

 

 

Nieuwsbrief # 2, januari 2023 

 

Dit is nieuwsbrief #2 en, wellicht wat laat, we wensen een ieder alle goeds en gezondheid voor 2023! 

In deze nieuwsbrief willen we een aantal activiteiten delen die van de decembermaand een 

waarde(n)volle maand maakte van gemeenschappelijkheid, verbinding en impact. 

Het tweede deel van deze nieuwsbrief bespreekt een aantal activiteiten in januari en wordt gevolgd door 

de datumlijst tot Pasen 

We wensen u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief 

 

Decemberactiviteiten  

Onderbouw 
December is de maand waarbij er veel sociale activiteiten zijn. Hieronder een kleine impressie in woord 

en beeld. 

 

Op 1 december een muziekavond  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
 

 
Natuurlijk kwam Sinterklaas op bezoek 

En de derde klassen gingen 

 naar de kerstmarkt in Aken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 1 en 2 en 3 havo hebben op de drijvende schaatsbaan in het centrum van Leiden geschaatst.  

 

Kerstochtend was feestelijk en afwisselend: muziek en quizzen in de bovenbouw, kerstontbijtjes, 

workshop capoeira en film maken in 3mavo, een assembly van presentaties met de tweetalige 

onderbouwklassen, schrijfacties voor Amnesty International, een kerstspecial door Kleinkunstig in het 

theater voor klas 1hm en 1ah, samen pizza eten met de middenbouw.  

   

 

 

 

 

 

 



             
 

 
Ook de docententeams kenden 

sociale momenten met een borrel, 

high tea bij Brownies&downieS 
of een kerstlunch.  

 

 

 

 

 

 

 

Klas 2 heeft het Young Impact programma afgerond met posters 

waarmee zij hun activiteiten voor anderen zichtbaar hebben gemaakt. 

Enkele voorbeelden van zelf uitgewerkte acties zijn: bezoek aan groep 

8, helpen in een verzorgingshuis, plastic flessen voor een goed doel 

verzamelen, schaakles geven, complimenten geven, koekjes bakken 

voor de voedselbank en nog veel meer. We zijn heel trots op onze 

tweede klassen!  

 

 

 

 

 

Op 22 december hebben we weer een mooie viering gehad in de Hooglandse kerk die toegankelijk was 

voor een breed publiek. Met prachtige bijdragen van leerlingen en medewerkers. 

 

 

 

https://www.facebook.com/browniesanddowniesleiden?__cft__%5b0%5d=AZVYunXEArlSFkd3SXfNS9bQczJGvd3WAX3PWHI4wKyp2J306WdAg9Jv5FXaABtKvgf0pk-V2PkKY5oUeVkcMbMzA9GdtnmVY5Z1jjrnBO6VHheDe06ifQ9QRn8clQT1hv8cquw9jsylVaVACxyngUFitTuhf9k2OVMexYcJp2H2GzcZ6-ee4Gi0Eulo6B3AqsTCdS9ZloQpbZmwFUpMA-cKsFomg0_8v8v04agZh3js0A&__tn__=-%5dC%2CP-R


             
 

 

 

Bovenbouw 
Leerlingen van 5 havo en 6 vwo hebben een bezoek gebracht aan Snowworld Zoetermeer.  

Iedere leerling 

kreeg op zijn 

eigen niveau 

een uur ski- of 

snowboardles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het grote kerstgala voor de bovenbouw 

 

 

 



             
 

 

Januari 2023 

CBO voor brugklassers 
In oktober hebben de brugklassers een vragenlijst ingevuld van het Centrum Begaafdheids Onderzoek 

(CBO). De resultaten zijn onlangs binnengekomen en worden met experts van het centrum en de 

mentoren besproken. Binnenkort krijgt ouders van brugklasleerlingen hier ook bericht over.  

MOL 
Eind januari starten de Mentor-Ouder-Leerling (MOL)-gesprekken weer. Voor alle klassen, op de derde 

klas en examenklassen na, zijn uitnodigingen uitgegaan. In het MOL-gesprek presenteert de leerling zijn/ 

haar ervaringen van de afgelopen periode, kwaliteiten en doelen voor de komende periode. Deze 

gesprekken zijn heel waardevol om samen stil te staan bij de stand van zaken over wie je bent, hoe het 

gaat en wat je belangrijk vindt.  

Open avond en ochtend 
Op 13 januari hebben we een zeer geslaagde open avond gehad waarbij de groep 8 leerlingen met hun 

ouders ‘op reis’ gingen door onze school. Samen met een reisleider, een paspoort en rugzak bezochten 

zij alle verschillende vakken en modules. De sfeer was ontspannen en er was voldoende gelegenheid om 

overal kennis te maken. Dat de school goed in trek is bewijst ook de aanmelding voor de open ochtend 

van 4 februari, de rondleidingen in februari en de proeflesjes. Zie ook:  Beleef het Visser zelf - Visser 't 

Hooft Lyceum (vhl.nl)  

 

Tevredenheidsonderzoek 
Elk jaar zijn we benieuwd naar de tevredenheid van leerlingen en ouders. Komt onze 

goedbedoelde inzet ook zodanig over? Waar zijn we goed in en wat zou beter 

kunnen? Ik denk aan mentoraat, begeleiding, onderwijs, communicatie, veilige sfeer 

enzovoort. Wij stellen uw mening zeer op prijs en hopen elk jaar weer onze inzet te 

kunnen versterken met de uitkomsten van het onderzoek. Leerlingen uit klas 1 en 3 

worden in de maand februari gevraagd om de digitale vragenlijst in te vullen. Dit 

gebeurt meestal in de mentorles. De uitnodiging voor de vragenlijst voor ouders 

wordt gemaild. Deze is ook in februari. Alvast veel dank voor het invullen! 

  

https://vhl.nl/leiden/nieuwe-leerling/open-dag/
https://vhl.nl/leiden/nieuwe-leerling/open-dag/


             
 

 

Datumlijst 18 januari - 7 april 2023 
 

Januari   

18 januari  Wiskunde Olympiade 

23 januari - 3 februari MOL-gesprek (zie eerdere mail en bovenstaande) 

23 januari  Start semester 2 

23 - 24 januari 4v 4h 5v 6v: vakdocentenavond  

23 - 24 januari  3mhv: mentoravond  

Februari   

 2 februari Muziekavond 1 

 4 februari Open Ochtend 

 8 februari Allen: Ontwikkeldag, leerlingen lesvrij 

10 februari 1tto Shakespeare 1tto/ 4h5h (tto) Rhetoric  

10 februari 3hv voorlopige profielkeuze 

13 - 14 februari 1mhv/ 2mhv/ 3mhv: vakdocentenavond  

13 - 14 februari 5h6v: mentoravond  

22 februari 2mhv: binnensportdag (lessen vervallen) 

22 februari 5h: presentatieavond PWS 

23 februari 1mhv: binnensportdag (lessen vervallen) 

25 februari - 5 maart Voorjaarsvakantie 

Maart  

 7 - 8 maart 40 minutenrooster 

 9 - 17 maart Bovenbouw: toetsweek 2 

13 - 17 maart Onderbouw: toetsweek 2 

20 - 24 maart 3m: beroepsstagedag (lessen vervallen) 

23 maart 2m: flitsstage dag 

30 maart 123mhv: kangaroewedstrijd (wiskunde) 

30 maart Muziekavond 2 

April   

 3 - 4 april 5h6v: herkansingen toetsweek 2 (lessen vervallen) 

 6 april 3hv: definitieve profielkeuze 

 7 april Goede vrijdag Ontwikkeldag (leerlingen lesvrij) 

 

 

 

 

 



             
 

 

************************************************************************************* 

Informatieavond ‘Leraar worden in Leiden, Duin- & Bollenstreek’ (online) 

Meld je aan via de website voor een van onderstaande data: 

23 januari, 21 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei 

Overweeg jij een carrièreswitch en wil je de overstap naar het voortgezet onderwijs maken? Meld je dan 

aan voor een (online) informatieavond van ‘Leraar worden in Leiden, Duin- & Bollenstreek’! 

Een groot aantal scholen in Leiden en de regio Duin- & Bollenstreek zijn voor het komende schooljaar op 

zoek naar enthousiaste professionals, vooral met een achtergrond in de talen, bèta of techniek die per 1 

september 2023, mogelijk eerder, aan de slag willen in het onderwijs. 

Voor meer informatie en aanmelden, ga naar www.leraarwordeninLeidenDuinenBollenstreek.nl 

************************************************************************************* 

 

De volgende nieuwsbrief zal rond Pasen verschijnen 


