Visser ’t Hooft Lyceum
Christelijk voortgezet onderwijs in Leiden, Leiderdorp en Rijnsburg
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Meer dan alleen een goede school!

atheneum
havo
mavo (vmbo-t)

“Elke leraar kan goed met
kinderen omgaan. Ze geven je
een veilig gevoel en houden
rekening met hoe je bent.”
Maud

Waar iedereen elkaar kent
Zoek je een school die overzichtelijk is en waar je alle kans hebt om jezelf te
ontwikkelen? Waar je wordt begeleid bij het plannen, leren en maken van je
schoolwerk? Kies dan voor het Visser ’t Hooft Lyceum in Rijnsburg. Het is een fijne
school waar de docenten en leerlingen elkaar écht kennen.
Een moderne ICT-omgeving helpt ons om samen verder te kijken in de wereld van nu!
Jouw eigen laptop is hierbij onmisbaar!

Dit vinden de ouders van het Ouderpanel van
het Visser Rijnsburg
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“Alles is overzichtelijk,
je maakt snel nieuwe
vrienden en je leert leren.
We hebben een 60 minuten
rooster, dus je kunt veel
meer doen tijdens de les.
Zit je in groep 8? Kom dan
kijken tijdens onze open
dagen!”

Hallo, ik ben Nomi
Visser ’t Hooft is een leuke en leerzame school en doordat iedereen elkaar kent
hangt er een gezellige sfeer! Ook de docenten kennen vrijwel iedereen bij naam,
dus voel je je toch wat veiliger op deze school. Visser ’t Hooft staat vooral bekend
om zijn TLO, dit houdt in dat het meeste (huis)werk in de les wordt gemaakt, zelf
vind ik dit erg fijn want dan heb je toch wat meer vrije tijd. Daarnaast werken we
veel met de laptop dus veel in de boeken zitten we niet. Ik zeg: kom gewoon naar
VHL, want een toekomst krijg je daar wel!
Nomi, 4 vmbo-t

TLO is:
• Zoveel mogelijk werk af op school
• Altijd verder kunnen met je schoolwerk
• Keuzewerktijd > zelf kiezen waarmee je aan de
slag gaat
• Mogelijkheid om na de lessen op school verder
te werken op leerplein 15-16
• Docenten waar je na schooltijd vragen aan
kunt stellen
• Gerichte begeleiding op hoe jij leert

In de brugklas
Je begint in een mavo (vmbo-t)/havo of een havo/vwo-brugklas. Brugklasser zijn is
best spannend. Alles is nieuw: je klasgenoten, docenten, het gebouw, leswisselingen
en een eigen laptop. We helpen je natuurlijk om zo snel mogelijk je weg te vinden.
Daarom starten we het schooljaar met een introductieweek. Een week waarin je
alles en iedereen leert kennen en iedereen jou leert kennen. Daarna gaan we aan de
slag met: leren leren, leren plannen en keuzes maken. Zo wordt aan het einde van
het eerste leerjaar duidelijk op welk niveau jij kunt doorstromen.

Na de brugklas
In het tweede leerjaar gaan de havo/vwo-leerlingen verder met het leggen van
de basis voor een succesvol vervolg in de bovenbouw op de locatie Kagerstraat
in Leiden. De mavo-leerlingen gaan op weg naar een mooi diploma. Onze mavoafdeling behoort al jaren tot de beste uit de regio.

Van onderbouw naar bovenbouw
havo/vwo
Om de aansluiting met de bovenbouw succesvol te laten verlopen, hebben wij aan
het einde van het derde leerjaar een speciaal traject ontwikkeld voor een naadloze
overgang. De laatste twee maanden werk je aan je gekozen profiel waarbij je dus
extra aandacht geeft aan de vakken die je in de bovenbouw gaat volgen.

TLO
Op onze school doe je zoveel mogelijk leer- en maakwerk op school. Dat heet
‘ThuiswerkLuw Onderwijs’ (TLO). Zo hebben docenten zicht op hoe jij werkt. Op
die manier ontdekken we samen hoe jij het beste kunt leren, keuzes kunt maken
en je werk kunt plannen. Natuurlijk gebruik je hierbij jouw eigen laptop, die je via
school hebt aangeschaft. Om dit proces te ondersteunen, werken wij met een
60-minutenrooster.

Hallo toekomstige brugklasser!
Als je op het Visser in Rijnsburg in de brugklas komt, krijg je het vak natuurscheikunde. Dat krijg je van mij, meneer Van Heerden. Het is een super leuk vak
over wetenschap en techniek. Daarnaast ben ik de mentor van 1B. Als je voor het
eerst in de brugklas komt zijn veel dingen anders dan hoe ze in groep 8 waren. Als
mentor help ik je om de weg te vinden op je nieuwe school. Voor je het weet voel
je je thuis op het Visser in Rijnsburg.
Tot volgend jaar!

Van Rijnsburg naar Leiden
Ik was 15 toen ik naar het Visser in Leiden ging en ik zal eerlijk zijn: ik vond het
doodeng! Nieuwe school, nieuwe leraren en nieuwe leerlingen. Maar bij de
introductiedag zag ik al: ik heb me om helemaal niks druk gemaakt! Iedereen
is nieuw, dus aan de leerlingen ben je heel snel gewend, de school is logisch
ingedeeld qua klaslokalen en de leraren zijn goed en de meesten zijn aardig. Dus
als je je best doet, dan is het verschil bij de overstap naar Leiden alleen dat je
verder moet fietsen ;)
Aysha Zuijderduijn, 6 vwo

Meer dan alleen een goede school...
Bij het Visser in Rijnsburg zijn zaken als keuzes maken, je talenten ontwikkelen en
op andere manieren leren belangrijk. Bij de Hartlijn kun je daarom kiezen voor extra
sport, beeldende vorming, muziek of technologie.
We vinden het ook belangrijk dat je als persoon groeit, dat je je kennis en
vaardigheden op verschillende vlakken uitbreidt. Daarmee gaan we aan de slag in het
kader van het thema Burgerschap.
Al deze dingen krijgen extra aandacht tijdens de projectweken. Een paar weken per
jaar werken we anders, vakoverstijgend en regelmatig buiten de school. Kortom: het
Visser in Rijnsburg is meer dan ‘alleen een goede school’!

Rijnsburg in een notendop
• De basis is ThuiswerkLuw Onderwijs (TLO)
• Een moderne leeromgeving met een eigen laptop voor iedere leerling vanaf de
brugklas
• Kansen bieden om met een mavo (vmbo-t)-advies het havo-diploma te halen
• Extra tijd voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (rekenen)
• Projectweken waarin je goed leert samenwerken
• Gerichte aandacht en begeleiding voor de overgang naar bovenbouw havo/vwo
• Voorbereiden op de maatschappij van morgen
• Positief met elkaar omgaan, passend bij onze (protestants-christelijke) identiteit
• Aandacht voor ‘veilig en gezond op school’

VHL Rijnsburg is een school...
waar je (natuurlijk) veel kunt leren maar ook
een school ...
•
•
•
•
•
•

waar we goed omgaan met elkaar
waar we je voorbereiden op de (digitale) toekomst
waar we willen inspelen op jouw talent
waar we oog hebben voor de omgeving
waar we je een leuke tijd willen bezorgen
waar we aandacht hebben voor elke leerling

Wil je meer weten? Neem
dan contact met mij op.
Ik ben Bart van der Heiden,
teamleider op het Visser in
Rijnsburg.
E-mail: hei@vhl.nl,
tel. 071-4021712

Het Visser in Rijnsburg

Kansrijk en uitdagend

Noordeinde 24, 2231 LK Rijnsburg
tel. 071-4021712, e-mail info@rb.vhl.nl
• Eerste drie leerjaren atheneum en havo
(vervolg in Leiden, Visser Kagerstraat )
• Volledige opleiding mavo (vmbo-theoretisch)

Het Visser ’t Hooft Lyceum is een school waar we
in de persoonlijke ontmoeting leren van elkaar.
We geven leerlingen kansen en dagen hen uit
hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
We hebben een protestants-christelijke
identiteit, met als kernwaarden zorg en respect
voor elkaar en voor de aarde.

Inloopmiddag voor leerlingen en ouders
• woensdag 20 november 2019, 14.00-16.00 uur
Informatieavond voor ouders
• donderdag 16 januari 2020, 19.30-21.00 uur
Open Huis
• zaterdag 25 januari 2020, 13.00-16.00 uur
Mini Open Huis
• woensdag 5 februari 2020, 14.00-15.30 uur

vhl.nl

