
  
 

 

 
 
 
Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
 
 
 
Leiderdorp, 14 januari 2021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen dinsdag is op de persconferentie van het kabinet medegedeeld dat de middelbare scholen nog 
ten minste drie weken gesloten blijven. Dit betekent dat we tot in ieder geval 9 februari online lesgeven 
volgens het 30-minuten rooster. Hierbij is de uitzondering voor de eindexamenleerlingen en de groep 
zogenaamde ‘kwetsbare leerlingen’ nog wel van kracht. Zij mogen op school nog steeds worden 
ontvangen, wel met inachtneming van anderhalve meter afstand. 
 
Online inspectiebezoek 
Er zijn inmiddels alweer twee weken achter de rug, waarin we merendeels online onderwijs hebben 
verzorgd. Ook deze keer gaan dingen soms weer met vallen en opstaan, maar over het algemeen zijn wij 
tevreden over het verloop tot nu toe. Afgelopen vrijdag hebben wij digitaal bezoek gehad van de 
onderwijsinspectie. De inspecteur, mevrouw Anja Lindaart, was erg enthousiast over wat ze zag bij de drie 
online lessen die ze bijwoonde. De lessen waren goed voorbereid, leerlingen waren actief betrokken bij 
de lessen en de ICT-voorzieningen leken grotendeels goed te werken. De inspecteur merkte wel dat het 
voor zowel de docenten als de leerlingen hard werken was, met name binnen het 30-minuten rooster. 
Ook de leerlingen met wie mevrouw Lindaart na de lessen sprak, waren overwegend positief. De 
leerlingen die ze sprak vonden dat het een stuk beter met ze ging dan tijdens de vorige lockdown en gaven 
nog een aantal goede tips mee voor docenten.  
 
Wel zijn er in zijn algemeenheid zorgen over wat de sluiting van de scholen nu voor gevolgen heeft voor 
de sociale ontwikkeling van leerlingen. Dit kan voor een deel worden ondervangen door tijdens de online 
lessen nog vaker te werken in zogenaamde break-out rooms. Dit stelt leerlingen in staat om meer in kleine 
groepjes samen te werken en zo ook meer en fijner contact met elkaar te kunnen maken.  
 
Online onderwijs en toetsing 
De komende periode zullen wij gebruiken om ons online onderwijs nog verder te verbeteren. Nu de 
periode van online onderwijs langer gaat duren, zullen wij online toetsen gaan afnemen via Exam.net. Zo 
kunnen we de voortgang van uw zoon/dochter blijven monitoren en onze leerlingen de juiste 
(vak)adviezen geven t.b.v. de te maken keuzes voor volgend schooljaar. Concreet betekent dit dat er vanaf 
dinsdag 26 januari elke dinsdag, woensdag en donderdag een toets moment is ingeroosterd in de middag 
van 14.00- 15.00 uur. Het rooster voor deze toetsen is vanaf eind volgende week zichtbaar in Zermelo en 
magister. Deze toetsen zijn niet vrijblijvend en voor alle leerlingen uit de betreffende klassen verplicht. 
De docenten zullen de leerlingen tijdig informeren als er voor hun vak een toets gepland staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Geldende afspraken 
We hopen natuurlijk dat we begin februari onze deuren voor alle leerlingen kunnen openen en les mogen 
geven zoals we dat het liefste doen! Zo lang de huidige situatie nog voortduurt, blijven er echter een 
aantal belangrijke afspraken gelden. Een aantal hiervan brengen we nogmaals onder uw aandacht: 
Algemeen: 

• Het is belangrijk dat alle leerlingen over een werkende camera en microfoon beschikken. Zoals al 

eerder aangegeven, worden leerlingen absent gemeld als zij hun camera niet aan hebben staan 

bij aanvang van de les. Afspraak is dat ouders tijdig contact opnemen als dit probleem zich 

voordoet zodat we kunnen kijken hoe school kan helpen.  

Voor degenen die wel naar school mogen komen: 

• Mondkapjes heeft iedereen altijd bij zich. Het dragen ervan is verplicht als we ons door de school 

verplaatsen. Als leerlingen op hun plek zitten, mag het mondkapje af. 

• Blijft thuis bij klachten: dit advies blijft uiteraard van kracht. Kom dus niet naar school met een 

snotneus, keelpijn of hoest. Blijf thuis en laat je testen. 

• Hou ook in de pauzes afstand van elkaar.  

Zoals dinsdagavond tijdens de persconferentie duidelijk werd, zijn we er nog niet. Er gloort hoop aan de 
horizon, maar de komende periode zal onzeker zijn. Ook dan is het van belang om oog voor elkaar te 
houden en elkaar tijdig te informeren. Wij hebben er vertrouwen in dat wij ook deze uitdaging gezamenlijk 
aankunnen. Ook dit keer verzoeken wij u weer om deze brief met uw zoon of dochter te bespreken en we 
wensen jullie en jullie gezin veel sterkte en vooral gezondheid de komende weken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Deirdre Broshka, Christine Visser, Pieter Snaterse en Ron Onderwater 
Schoolleiding Visser’t Hooft Lyceum 
Locatie Kagerstraat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


