
 

 

 

 

Nieuwsbrief december 2019 
 

In deze Nieuwsbrief informatie over: 

* onderwijs: de 6 rollen van de leraar 

* een sportdag voor de bruggers 

* krapte op de arbeidsmarkt 

* Advent > op weg naar het Kerstfeest 

 

 

Voor in de agenda 
21 - 25 november 2019   voorbereidingsdagen SE II voor VMBO 4 

26 november - 3 december 2019 start SE II week VMBO 4 

29 november 2019   uitreiken rapport  1 

4 en 10 december 2019   oudergesprekken n.a.v. rapport 1 

5 december 2019   Sinterklaas bezoekt de school 

11 december 2019   sportdag brugklassen  

12 december 2019   Kerstgala 

16 - 20 december 2019   projectweek 

23 december 2019 - 3 januari 2020 Kerstvakantie 

16 januari 2020    informatieavond voor ouders van leerlingen uit groep 8 

25 januari 2020    open dag 

5 februari 2020    mini open huis 

6 februari 2020    voorlopige vakkenkeuze 2 en 3 VMBO  

12 februari 2020   geen lessen i.v.m. studiedag team  

17 - 20 februari 2020   projectweek 

18 februari 2020   BPV dag klas 2 

21 - 28 februari 2020   voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

Vanuit de schoolleiding Esther Pruijn-Oudshoorn  
Wat vliegt de tijd voorbij. Met het tikken van deze Nieuwsbrief 
bedenk ik me dat we alweer bijna halverwege het jaar zitten.  
De afgelopen periode hebben we met elkaar hard gewerkt 
aan het prachtige onderwijs wat er op deze school gegeven wordt. 
Samen hebben we stil gestaan bij wat ‘meer dan goed onderwijs’ is. 
Wat houdt het in als je spreekt over een sterk mentoraat en wat maakt 
ons solidair? Hoe zien we dit terug in onze school en in ons handelen? 
De 3 kernwaarden, zie je die terug in onze school?  
Vertrouwen en verantwoordelijkheid, solidariteit en verwondering. 
Mooie onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan en met elkaar te benoemen op welke 
manier we dat vorm geven, wat we terug zien in de school en in de les, in het gedrag van uw kind en 
het team.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Alles valt of staat met vertrouwen. U heeft er vertrouwen in dat wij vol vertrouwen met uw kind aan het 
werk zijn, zijn of haar talenten zien en uw zoon of dochter de ruimte geven om eigen initiatief te 
ontplooien om zo samen met anderen te kijken naar mogelijkheden. Op deze manier groeit hij of zij op 
tot een wereldburger, waarbij de leerlingen zelfstandig een keuze maakt. We verwonderen ons iedere 
dag en kijken met een open blik de toekomst tegemoet. Iedereen is gelijk en we oordelen niet maar 
vragen naar hetgeen we niet begrijpen. We kijken regelmatig terug of we samen op het juiste pad 
zitten en zetten dan samen een nieuwe stap. Natuurlijk zijn we hierin solidair naar een ieder. Iedereen 
krijgt een kans. Samen zijn we sterk en komen we verder. We gaan met elkaar in dialoog en spreken 
met respect met elkaar.  
 

Ik heb de afgelopen periode heel veel gekeken, gevraagd en geleerd. Door mijn observaties en 
gesprekken heb ik veel over de school geleerd en begrijp ik beter wat mensen drijft. Samen zetten we 
de kaders verder uit en dat levert mooie gesprekken op.  
 
 

Ons onderwijs 
Iedere leraar wil effectief zijn en leerlingen tot leren brengen. Een plezierige les waarin er goed 

contact is met de leerlingen en een leerklimaat ontstaat waarin de leerlingen tot hun recht komen en 

de leraar in zijn kracht staat. Hiervoor trekt een leraar veel uit de kast en hij beschikt over een enorm 

palet aan vaardigheden om uit te kiezen. Om leraren te ondersteunen bij het inzetten en uitbreiden 

van hun vaardigheden, zijn er een aantal concrete handvatten ontwikkeld: ‘de 6 rollen van de leraar’. 

Deze rollen bieden een prettig houvast én gemeenschappelijke taal om met elkaar in het team en de 

school het gesprek te voeren over onderwijs. Onderstaand deze rollen op een rijtje: 

 

1. De leraar als gastheer 

Relatie voor prestatie. Zonder relatie en gezien worden is het leren voor een ieder lastig. Ieder mens 

heeft behoefte aan contact.  In de rol van de leraar als gastheer maakt de docent contact met uw kind. 

Het contact is een voorwaarde voor het leerproces en bepalend voor het verloop en de effectiviteit van 

de lessen en leeractiviteiten. De docent staat bij de deur, ontvangt de leerlingen en heet ze welkom.  

2. De leraar als presentator 

De docent start de les en vangt de aandacht van de leerlingen en houdt deze aandacht vast. Dit is het 

moment waarop de docent aangeeft wat het doel van de les is. Waar gaan we aan werken en hoe ziet 

de les eruit.  

3. De leraar als didacticus 

Als leraar ben je in staat om leerlingen te laten leren. De docent brengt de leerstof over op de 

leerlingen. Een didacticus is in staat om het leerproces van zowel de gehele klas als de individuele 

leerling te sturen en begeleiden.  De docent maakt keuzes op basis van de leerstof, passend bij de 

leerlingen die de docent lesgeeft. We maken daarbij het leren zichtbaar en geven de uitleg zo dat de 

leerlingen daarna aan het werk kunnen. Hierbij werken we met een vaste structuur en gebruiken we 

verschillende technieken.  

4. De leraar als leercoach 

Als leercoach richt de docent zich op het ondersteunen van leerlingen. Je kijkt, observeert en zorgt 

ervoor dat de leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen.  

5. De leraar als pedagoog 

Als pedagoog zorgt de docent ervoor dat iedere leerling zich veilig voelt. In de les heerst een veilig 

leer-en werkklimaat en grijpt de leraar in als deze in gevaar komt.   

6. De leraar als afsluiter 

Dit is een belangrijke fase van de les. De docent sluit de les af en zorgt voor een terugblik en een 

samenvatting van de kern en de doelen van de les.  Er wordt met de leerlingen op het leerproces 

gereflecteerd en tot slot wordt de les afgesloten en afscheid genomen.  

 

Deze 6 rollen zien wij continu voorbij komen in de lessen. Met dit in het achterhoofd kijken we naar 

elkaar en stellen we elkaar vragen. Zo sluiten we aan bij de leerling en bieden we onderwijs dat past. 



 

 

 

 

Arbeidsmarkt 
Helaas merken wij het bij ons op de vestiging ook steeds meer: er is krapte op de markt. Het vinden 

van een docent valt niet mee. Ook docenten zijn wel eens ziek en kunnen uitvallen. Om dan een 

vervanger te vinden, is redelijk zoeken naar een speld in een hooiberg. De afgelopen week waren we 

heel blij dat we de zaken rond hadden - en dan toch valt er iemand uit. Tot nu toe kunnen we veel zelf 

opvangen. We zijn naarstig op zoek naar oplossingen en kunnen uw hulp gebruiken bij een aantal 

taken. Wij zoeken nog naar een ouder/grootouders die ons wil ondersteunen in ons OLC en de 

kantine.  Als u 1 dag in de week een uurtje kunt dan helpt u ons al enorm uit de brand.  

 

OLC 

Maandag  8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

Dinsdag  8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

Woensdag 8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

Donderdag 8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

vrijdag 8.15 – 10.00 14.30- 15.30 

 

Wat gaat u dan doen in de OLC? U registreert het  uitlenen en innemen van boeken en laptops. De 

leerlingen mogen aan het begin van de dag een laptop lenen als hun eigen laptop ingeleverd is bij 

onze ICT-ers om te reparen. Zij overleggen een pasje en krijgen dan van u een laptop. Leerlingen 

mogen boeken lenen uit d bibliotheek en deze moeten dan verwerkt worden in ons uitleensysteem. 

 

Kantine 

Maandag  10.00- 11.00 12.30-13.30 

Dinsdag  10.00- 11.00 12.30-13.30 

Woensdag 10.00- 11.00 12.30-13.30 

Donderdag 10.00- 11.00 12.30-13.30 

vrijdag 10.00- 11.00 12.30-13.30 

 

Wat gaat u doen in de kantine? U begeleidt leerlingen die (maatschappelijke) stage lopen in de 

kantine. Zij maken samen met u een gezonde pauze-hap die dan worden verkocht aan de leerlingen. 

Natuurlijk mag u ook zelf initiatief tonen om een pauzehap te maken en te verkopen. We willen dat de 

leerlingen keuze hebben in het aanbod m.b.t. de kantine.  

 

Wij kunnen dit niet alleen maar samen met u kunnen we ervoor zorgen dat de docenten de lessen 

geven en de kantine en het OLC bemand blijven.  

 

Met elk uurtje dat u zou kunnen zijn wij geholpen! U kunt zich aanmelden bij oue@vhl.nl  

 

Alvast bedankt! 

 

 

Sportdag brugklassen 
Op woensdag 11 december a.s. wordt er door de leerlingen uit 3 VMBO  die het examenvak LO2 

volgen, een sportdag georganiseerd voor alle brugklasleerlingen. 

De ouders van leerlingen uit de brugklas hebben een separate mail ontvangen van de LO2 docent. 
 

mailto:oue@vhl.nl


 

 

 

 

Advent: op weg naar Kerst > op weg naar ‘Een droom’ 
Het lijkt nog ver weg, maar op zondag 1 december begint een 

bijzondere periode – de periode van Advent. Een moment om 

bij stil te staan en je te realiseren wat er aan komt: het Kerstfeest, 

het feest van het Licht, van de Hoop, van de Toekomst – het feest 

van een nieuw begin, een nieuwe kans. En dat laatste, 

die nieuwe kans, dat is iets waar veel mensen – jong én oud – van dromen... 

‘Een droom’ – dat is het thema waar we op school mee aan de slag zijn 

gegaan bij de voorbereidingen op de kerstvieringen die ook dit jaar weer 

zullen worden gehouden. Binnenkort verschijnt er een speciale editie van 

de Nieuwsbrief waarin u meer hierover kunt lezen en waarin ook de 

praktische zaken zoals de tijdstippen waarop onze leerlingen op school 

worden verwacht, bekend gemaakt zullen worden. 

Ondertussen wensen wij u een goede Adventstijd toe, een tijd van 

verwachting > op weg naar het Kerstfeest > op weg naar ‘Een droom’. 

 

 

 

 

AVG Toestemmingen rondom privacy. 
Wij zien dat veel ouders het toestemmingsformulier hebben ingevuld in Magister. Indien u dit nog 
niet heeft gedaan zou u dit dan alsnog willen doen? Op het moment dat alle ouders dit gedaan 
hebben, kunnen we op de website op het besloten gedeelte foto’s delen met u. Nu is dit nog niet 
mogelijk. We vragen daarom nog een keer uw aandacht hiervoor. 
 
Hoe werkt het? 

• Wanneer u inlogt in Magister krijgt u een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn in het kader 
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vragen om uw toestemming 
met betrekking tot o.a. het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.  

Bij elke vraag kunt u op het icoontje  klikken voor een toelichting op de vraag. 
De gegeven antwoorden kunt u altijd weer inzien via Mijn gegevens. 

• U kunt op elk moment antwoorden wijzigen bij Mijn gegevens middels de knop  

• Indien uw kind 16 jaar of ouder is, krijgt hij of zij deze zelf de vragen te beantwoorden 
wanneer hij/zij voor een eerste keer inlogt in Magister. Op de 16de verjaardag van uw kind 
worden de antwoorden van de ouders verwijderd en krijgt de leerling de vragen opnieuw 
aangeboden om te beantwoorden.  

• Als ouder kunt u de antwoorden wel inzien maar niet wijzigen. 
 
 


