
 

 

 

 

Nieuwsbrief februari 2020 

Voor in de agenda  

17 - 20 februari   Projectweek 

18 februari    BPV dag klas  

21 - 28 februari                    Voorjaarsvakantie 

9 – 13 maart   Verkortrooster 

9 – 11 maart    Voorbereidingsdagen vmbo voor SEIII 

12 – 20 maart   4 vmbo SEIII 

16 – 20 maart   Proefwerkweek brugklas en tweede klas, stageweek klas 3 

24 en 26 maart                             Verkortrooster 

27 maart   Rapport 2 gaat mee naar huis, uitreiken cijfers 4 vmbo 

2 april    Definitieve keuze vakkenpakket 2 en 3 vmbo, ouderavond n.a.v. rapport 

3 april.                                                   Herkansing SEII 

6 – 9 april   Cito-toetsen klas 1, 2 en 3 

7 april    Ouderavond n.a.v rapport  

10-14 april.                                           Vrij, Goede Vrijdag, Pasen 

21-23 april.                                           Voorbereidingsdagen Centraal Examen 

24 april.                                                Uitje met 4 vmbo 

27 april-5 mei.                                    Meivakantie 

6 – 8  mei                                        Voorbereidingsdagen SEI en Centraal Examen 

11-20 mei                                       Centraal Examen 

12 – 20 mei                                    Schoolexamen vmbo 3 

18 -29 mei                                     Proefwerkweek 3 havo/vwo 

21 – 22 mei                                    Vrij, Hemelvaart 

1 juni                                              Vrij Pinksteren 

5 juni                                               Uitreiken cijfers vmbo 3 SEI 

8 juni                                               Start differentiatie havo/vwo 

10 juni                                            Vrij, Paardenmarkt 

10 juni                                             Uitslag Centraal Examen  

 

  



 

 

 

 

Vanuit de schoolleiding Esther Pruijn-Oudshoorn  
De dagen worden alweer langer. De eerste proefwerkweek staat op de planning 

voor onze brugklassers en de leerlingen van de vierde zijn zich aan het 

voorbereiden op hun laatste schoolexamen. Eind maart ontvangen alle 

leerlingen hun tweede rapport en naar aanleiding van dat rapport kunt u samen 

met uw kind in gesprek gaan met de docenten. Deze week zijn we eerst met 

elkaar hard aan het werk in de projectweek. In die week staan vooral 

vaardigheden centraal en leren kinderen op een andere manier.  

 

 

 

Ontwikkeltijd 
Om de werkdruk te verminderen en meer tijd voor onderwijsontwikkeling te creëren hebben sociale 

partners in artikel 8.2 van de CAO VO 2018-2019, die is ingegaan op 1 juni 2018, afgesproken dat in 

het takenpakket van leraren 50 uur op jaarbasis wordt vrijgespeeld om in te zetten als ontwikkeltijd. In 

de praktijk kan dit betekenen dat leraren per week 1 uur minder les zullen geven, maar er zijn ook 

andere mogelijkheden van invulling. Leraren kiezen zelf - in overleg met elkaar en hun 

leidinggevenden - waar ze de vrijgekomen tijd aan gaan besteden.  

 

Vorig schooljaar hebben we binnen onze school afspraken gemaakt over de invulling van de 

ontwikkeltijd. In overleg met de DMR (waarin leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd zijn) 

hebben we voor het schooljaar 2019- 2020 afgesproken dat we een aantal keer per jaar werken met 

een verkort lesrooster van 45 minuten. In de datumlijst hierboven ziet u daarom een aantal keer 

‘verkort rooster’ staan.  Gedurende het schooljaar zullen we de huidige invulling van ontwikkeldagen 

evalueren met zowel docenten als leerlingen. Hierin zullen we ook de ervaringen van collega-scholen 

meenemen. Uiteindelijk zullen we in overleg met de DMR opnieuw afspraken moeten maken voor de 

periode na het schooljaar 2019-2020. Dat kan continuering van de huidige afspraak inhouden, maar 

dat hoeft natuurlijk niet. Over de uitkomst zal ik u in ieder geval informeren.  

 
 

 

 

Personele zaken 

Na de voorjaarvakantie start mevrouw Karin Eikmans als nieuwe TOA op onze school. 

Nynke Grondman is vorige week bevallen van een zoon. Het gaat heel goed met moeder en zoon.  

Bas de Bruijn is onze nieuwe stagiair scheikunde. Hij loopt stage bij de heer van Eerden.  

  



 

 

 

 

 

Ons onderwijs 
Op woensdag 12 februari hadden we weer een studiedag met het team. Met elkaar hebben we 

gesproken over de kernverwachting van ons onderwijs. Wat willen we de leerlingen leren en waarom 

doen we dat? We hebben met elkaar invulling gegeven aan de kernverwachting van ons onderwijs. 

Deze kernverwachting is onze basis en van daaruit maken we plannen. Deze input neemt de 

schoolleiding mee bij het maken van de jaarplannen. Vertrouwen en verantwoordelijkheid zijn twee 

van die kernwaarden binnen onze school. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat we daar meer 

van willen zien, maar dat we de leerlingen wel kaders moeten geven waarbinnen zij kunnen bewegen. 

Een mooi voorbeeld is ons OLC. Deze ruimte is beperkt open, maar we zien dat leerlingen toch 

boeken lenen en dan netjes opschrijven voor de mediathecaris wie wat geleend heeft. Hierin zien we 

dat, als we uitgaan van vertrouwen en we leerlingen duidelijk kaders geven we met elkaar ver komen.  

 

Verder werken we binnen onze vestiging met Professionele  Leer Gemeenschappen (PLG’s). Iedere 

medewerker zit in een PLG en draagt binnen deze groep zijn of haar steentje bij aan de ontwikkeling 

van onze school. De PLG’s hebben een korte presentatie gehouden van wat er tot nu toe gedaan is 

en wat de plannen zijn. De PLG Mentoraat heeft aangegeven over te willen gaan op een methode om 

meer eenduidigheid te geven aan de mentorlessen. Nu is het veel werk voor de mentor om iedere 

keer de lessen voor te bereiden en bij te houden wat er wanneer gedaan is. Als er 1 methode is die je 

met elkaar volgt dan is een doorgaande leerlijn. Concreet houdt dit in dat we na de vakantie gaan 

starten met een nieuwe methode met de eerste klassen. Aan het eind van dit schooljaar evalueren we 

dan of we hier volgend jaar mee verder gaan. Zo is er een groep die zich bezig houdt met de 

projectweken, het formatief handelen en de digitale vaardigheden van onze leerlingen.  

 

 

 

 

Oudergesprekken mw. S. van Duijvenbode 
Op donderdag 2 april en dinsdag 7 april aanstaande worden er weer 10-minuten-gesprekken 

georganiseerd.  U kunt spreken met een vakdocent van uw zoon/dochter. In het kader van we praten 

niet over, maar mét elkaar -  heeft het onze voorkeur dat uw kind meekomt naar de gesprekken.  

De uitnodiging hiervoor ontvangt u via de mail, begin maart. Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend 

uw aanvraag op tijd in te vullen en te versturen. Aanvragen die na de aangegeven deadline binnen 

komen, worden op een ‘wachtlijst’ gezet en worden later ingevoegd in het afsprakenrooster indien er 

nog plek vrij is. 

Zowel de uitnodiging als de aanvraag en later ook de mededeling over het tijdstip waarop u wordt 

verwacht, worden verzorgd vanuit Magister. Het is daarom van belang dat u kunt inloggen in Magister. 

Lukt het niet om in te loggen of bent u uw inloggegevens kwijt, neemt u dan tijdig contact op met de 

administratie van de school. U kunt een mail sturen naar hsa@vhl.nl  (mw. S. van Duijvenbode). Zij 

helpt u graag verder. 

Noteert u 2 en 7 april alvast in uw agenda? Het docententeam gaat dan graag met u en uw kind in 

gesprek.  
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Word leraar!! 
Datum: woensdag 11 maart 19.30 uur tot 21.00 uur 

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

voor de informatieavond over Leraar worden in Leiden en Duin & Bollenstreek! 

Een groot aantal scholen in Leiden en de regio Duin & Bollenstreek)* bundelt de krachten om je te 

helpen bij deze overstap naar het onderwijs. Van informeren over de mogelijkheden, het organiseren 

van een snuffelstage tot persoonlijke begeleiding bij dit traject. Voor het komende schooljaar zijn 

deze scholen op zoek naar enthousiaste professionals met een achtergrond in de talen, bèta (wis-, 

natuur- en scheikunde) of techniek (voor de praktijkvakken Produceren, Installeren en Energie en 

Bouwen, Wonen en Interieur) die per 1 september 2020 aan de slag willen in het onderwijs. 

Tijdens de informatieavond informeren we je over de mogelijkheden om op onze scholen te komen 

werken en welke ondersteuning wij je hierbij bieden. Twijfel je nog of je wel docent wil worden? Laat 

je inspireren door mensen die recent de overstap hebben gemaakt én docenten die al jaren 

werkzaam zijn in het onderwijs! 

 

Wat kun je verwachten? 

Op de informatieavond krijg je meer inzicht in de mogelijkheden om aan de slag te gaan in het 

onderwijs en wat er allemaal komt kijken bij deze overstap, kun je spreken met medewerkers aan 

wie je al je vragen kunt stellen over bijvoorbeeld: 

• De deelnemende scholen aan dit project; 

• Vacatures; 

• Oriëntatiestages; 

• Mogelijkheden voor zij-instromers; 

• Opleidingsinstituten; 

• Begeleiding van de school. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden en denk je na over een carrière als docent? 

Meld je dan aan via het inschrijfformulier voor de informatieavond! 

Waar: Da Vinci College Kagerstraat 7, 2343 CP Leiden 

Wanneer: woensdag 11 maart 2020 van 19.30 tot 21.00 uur 

Voor meer informatie: ga naar www.leraarwordeninLeidenDuinenBollenstreek.nl 

 

*Deelnemende scholen: MBO Rijnland, Da Vinci College, Visser ’t Hooft Lyceum, Bonaventura 

College, Rijnlands Lyceum Sassenheim, Stichting Fioretti Teylingen, Stedelijk Gymnasium Leiden, 

Vlietland College, Northgo College 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Op pad tijdens de projectweek 
 

Eerste jaars 

* Excursie biologie: Blijdorp  
In de projectweek gaan de leerlingen van de brugklas op maandag 17 februari naar Diergaarde 
Blijdorp in Rotterdam. We verzamelen om 8.25 uur op school en vertrekken om 14.00 uur weer 
vanuit Blijdorp. We verwachten rond 15.00 uur weer terug in Rijnsburg te zijn. De leerlingen mogen 
op eigen gelegenheid door het park lopen, terwijl ze een biologie-opdracht maken. In de laatste 
biologieles vóór de excursie hebben de biologiedocenten het één en ander hierover uitgelegd. 
In de tweede les na de vakantie moeten de werkstukken worden ingeleverd (met opdrachtenboekje 
erbij) en krijgen de leerlingen een beoordeling. We raden aan om warme kleren aan te trekken en de 
dag van te voren het weerbericht even bij te houden, wellicht dat regenkleding ook handig is. 
We verwachten dat onze leerlingen zijn ook zelf voor een  lunch zorgen en adviseren deze mee te 
nemen van thuis. We hopen op een leuke en leerzame dag. 
Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij mw. Fallaux (flx@vhl.nl) en dhr. Oltheten (olt@vhl.nl ), 
docenten biologie 
 
 
* Maatschappelijke Stage 
In projectweek gaan de leerlingen van de 1e en 2e klassen een halve dag maatschappelijke stage 
lopen. Het doel is om leerlingen te laten ervaren hoe het is om je belangeloos in te zetten voor de 
maatschappij. Ook is het een voorbereiding op de maatschappelijke stage die de leerlingen in het 3e 
jaar zelfstandig uit moeten voeren.  Omdat we natuurlijk niet alle klassen bij hetzelfde onderdeel 
kunnen plaatsen, gaan we groepen splitsen om het voor alle organisaties die ons ontvangen 
werkbaar te maken. De exacte verdeling is nog niet bekend op het moment van schrijven. Als er 
specifieke informatie nodig is voor een onderdeel, zullen we dat tijdig kenbaar maken. 
Voor alle leerlingen geldt dat ze op de fiets naar school moeten komen om ook vanuit daar - onder 
begeleiding van docenten - naar de activiteit te fietsen. De docenten blijven ook aanwezig bij de 
leerlingen tijdens de activiteit. Gezien het feit dat we op de fiets naar de activiteit gaan - en 
sommigen een buitenactiviteit gaan doen - is het verstandig om ook even de weersvoorspellingen in 
de gaten te houden en indien nodig de kleding voor die dag daarop aan te passen.  
De maatschappelijke stage duurt een halve dag, de andere helft van de dag besteden de leerlingen 
aan een ander project op school. Wij hopen op een zinvolle en leuke dag voor alle leerlingen en 
overige betrokkenen. 
Voor eventuele vragen kunt u via de mail contact opnemen met dhr. Samwel, e-mail sat@vhl.nl.  
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Tweede leerjaar 

* Excursie geschiedenis: bezoek aan Delft 
De leerlingen van de tweede klas gaan op maandag 17 februari a.s. voor het vak geschiedenis op 

excursie naar de Prinsenstad Delft. In verband met de verbouwing in het Prinsenhof is het 

programma iets aangepast. Leerlingen bezoeken de Nieuwe en de Oude kerk van Delft, volgen een 

historische stadswandeling langs de mooiste plekken van de stad zoals het Middeleeuwse weeshuis, 

de grachten en grachtenpanden en stadsmuren uit de 80-jarige oorlog. We vertrekken om 8.25 uur 

vanuit school en verwachten rond 16.00 uur weer in Rijnsburg aan te komen. We verwachten dat de 

leerlingen zelf zorgen voor een lunch en adviseren om deze van thuis mee te nemen. Daarnaast is het 

handig om de weersvoorspellingen bij te houden zodat er voor die dag passende kleding kan worden 

aangetrokken. Wij kijken uit naar een leuke en leerzame dag! 

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met dhr. Van Duijvenbode, e-mail duv@vhl.nl   

 

* BPV 

Op dinsdag 18 februari gaan de leerlingen de school uit om een dagje deel te nemen aan de BPV. 

Hierover heeft u alle informatie reeds ontvangen. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mw. Van Duijn, e-mail dun@vhl.nl  

 
* Maatschappelijke Stage 
In projectweek gaan de leerlingen van de 1e en 2e klassen een halve dag maatschappelijke stage 
lopen. Het doel is om leerlingen te laten ervaren hoe het is om je belangeloos in te zetten voor de 
maatschappij. Ook is het een voorbereiding op de maatschappelijke stage die de leerlingen in het 3e 
jaar zelfstandig uit moeten voeren. Omdat we natuurlijk niet alle klassen bij hetzelfde onderdeel 
kunnen plaatsen, gaan we groepen splitsen om het voor alle organisaties die ons ontvangen 
werkbaar te maken. De exacte verdeling is nog niet bekend op het moment van schrijven. Als er 
specifieke informatie nodig is voor een onderdeel, zullen we dat tijdig kenbaar maken. 
Voor alle leerlingen geldt dat ze op de fiets naar school moeten komen om ook vanuit daar - onder 
begeleiding van docenten - naar de activiteit te fietsen. De docenten blijven ook aanwezig bij de 
leerlingen tijdens de activiteit. Gezien het feit dat we op de fiets naar de activiteit gaan - en 
sommigen een buitenactiviteit gaan doen - is het verstandig om ook even de weersvoorspellingen in 
de gaten te houden en indien nodig de kleding voor die dag daarop aan te passen.  
De maatschappelijke stage duurt een halve dag, de andere helft van de dag besteden de leerlingen 
aan een ander project op school. Wij hopen op een zinvolle en leuke dag voor alle leerlingen en 
overige betrokkenen. 
Voor eventuele vragen kunt u via de mail contact opnemen met dhr. Samwel, e-mail sat@vhl.nl.  
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Derde leerjaar 

Project CKV: bezoek aan Amsterdam 

Op maandag 17 februari brengen de leerlingen van klas 3C een bezoek aan het Rijksmuseum in het 

kader van het vak CKV. In het museum staat een rondleiding op het programma, en een aanvullende 

activiteit. Aansluitend is er op een andere locatie een workshop Street-Art; deze workshop duurt 

twee uur. De leerlingen moeten die dag om 08.00 uur op school zijn. Na het programma in 

Amsterdam verwachten we rond 16.00 uur daar weer te arriveren. E.e.a. is ook met de leerlingen 

doorgesproken en we gaan met elkaar voor een leuke dag, waarbij we verwachten dat de leerlingen 

zelf zorgen voor een lunch. We adviseren om die lunch van huis mee te nemen. Daarnaast is het 

wellicht een goede zaak om de weersvoorspellingen even in de gaten te houden, zodat op die dag 

voor passende kleding kan worden gezorgd. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met 

mw. Van der Hulst, e-mail hul@vhl.nl  

 

* Project Godsdienst of Economie: bezoek aan Leiden 

Op woensdag 19 februari a.s. krijgen de leerlingen uit het derde leerjaar de keuze om mee te doen 

aan een project voor het vak Godsdienst of een project voor het vak Economie. Beide projecten zijn 

mede georganiseerd in het kader van de onderwerpen Burgerschap en Wereldwijsheid. De leerlingen 

die voor het project voor het vak economie kiezen, zullen een marktonderzoek doen op de Leidse 

markt en hier ook opdrachten bij krijgen. De leerlingen die voor het project voor het vak godsdienst 

kiezen, zullen stilstaan bij de (betekenis van de) religieuze gebouwen van drie verschillende 

godsdiensten. Zij zullen zelfstandig naar de moskee ICIM fietsen en later vanaf daar naar de 

Hooglandse kerk in Leiden. In beide gebouwen is er een rondleiding en kunnen ze ook vragen stellen, 

over het gebouw én over de religie. Hierbij is een docent van de school aanwezig. Terug op school 

gaan we een virtueel bezoek brengen aan een synagoge.  Voor alle duidelijkheid: de leerlingen gaan 

dus zelfstandig op de fiets naar Leiden en daarna weer terug naar school. Wij adviseren u om samen 

met uw zoon of dochter de weersvoorspellingen bij te houden, zodat voor die dag passende kleding 

kan worden gedragen. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mw. Taconis, docente economie / e-mail 

tac@vhl.nl  of met dhr. v.d. Giessen, docent Godsdienst / e-mail gss@vhl.nl  

 

* Excursie naar Namen / Namur 

Op donderdag 20 februari staat de excursie naar Namen/Namur voor 3C op de agenda. De ouders 

van 3C hebben via de mail meer informatie ontvangen.  
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