
 

 

 

 

Rijnsburg, 2 april 2020 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerlingen 

 

Het team van Visser Rijnsburg maakt het goed, we hebben nog geen zieke collega’s. Wel zorg om ons heen, zieke 

vaders/moeders, opa’s/oma’s en net als u maken we ons daar zorgen om. Het is van belang om in deze tijd contact 

te houden en met elkaar op te trekken. De driehoek school-ouder-leerling is in dit geval nog noodzakelijker dan 

normaal. We moeten het echt samen doen. Daarom wil ik u vragen om echt met ons contact op te nemen als het 

niet gaat. U kunt dat natuurlijk doen bij de mentor van uw kind of de teamleider. Wij kunnen dan samen bekijken op 

welke manier we u en uw kind kunnen ondersteunen.  

 

Als u thuis vast loopt omdat uw zoon/dochter niet aan het werk kan omdat het thuis geen goedwerkend device 

heeft kunt u echt contact opnemen met hei@vhl.nl. Hij maakt dan met u een afspraak om op dinsdag- of 

vrijdagochtend een laptop te komen lenen. 

 

Tot de meivakantie is de school gesloten voor regulier onderwijs. Voor uw zoon/dochter zal dat anders zijn. We gaan 

na de Pasen starten met de Schoolexamens die nog niet afgenomen zijn.  

De komende weken staan in het teken van het PTA. Er moeten nog toetsen worden gemaakt en opdrachten worden 

ingeleverd, maar we gaan ook nog herkansingen afnemen. Achter de schermen is er veel overleg geweest over hoe 

wij kunnen zorgen dat uw zoon/dochter een eerlijke kans op een diploma krijgt.  

 

Tijdens de SE’s en mondelingen is uw zoon/dochter toch op school, ondanks dat de scholen gesloten zijn. Natuurlijk 

zorgen we ervoor dat we de juiste maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het volgens de richtlijnen gebeurt: 

-Anderhalve meter afstand. De leerlingen gaan één voor één naar het lokaal en na de toets direct naar huis 

-Tafels worden na elke toets schoongemaakt 

-Kleine groepen in de lokalen 

-U kunt in de enquête aangeven op welke manier u wilt dat uw kind zijn/haar mondeling gaat maken. Wilt u dit met 

uw kind bespreken? Zo kunnen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan een ieders behoefte.  

 

Aan de slag, dat doen we samen 

Vandaag worden alle leerlingen gebeld door dhr. v.d. Giessen (mentor), dhr. Samwel (examensecretaris) of mw. 

Troost (teamleider). Hierin wordt met uw zoon/dochter besproken wat hij/zij  nog moet doen om te zorgen voor een 

afgerond PTA en hoe en wanneer dit afgerond moet zijn. We vragen uw zoon/dochter een planning te maken en 

deze naar ons terug te sturen. Op deze planning krijgen ze feedback en dat zal naar u en uw zoon/dochter gemaild 

worden.  Zo heeft u ook overzicht op wat uw kind nog moet dan en wat er afgesproken is.  

 

Allemaal een eerlijke kans op een diploma 

Het blijven bijzondere tijden, zeker als ouder van een examenkandidaat is het extra spannend.  

Heeft uw zoon/dochter straks een diploma?  

Hoe werkt het als uw kind een paar onvoldoendes staat?  

Wanneer hoort uw kind of hij/zij wel of niet geslaagd is?  

Uw kind staat er goed voor , moet hij/zij dan nog aan het werk?  

Helaas kunnen we niet op alle vragen een antwoord geven. Dit omdat ook wij afhankelijk zijn van besluiten vanuit de 

overheid.  

 

mailto:hei@vhl.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBhRm_vShtIpKmBEOV_GLhGBUM05RMzIxMUlWOFNKQzREVk1LWk1WM1o4WC4u


 

 

 

 

 

Wat wij wel kunnen beloven is dat iedereen kans maakt op een diploma en dat we er samen (u, uw kind en school ) 

aan gaan werken om te zorgen voor een goed eindresultaat.  

Daar gaan we natuurlijk voor!   

 

Communicatie 

Algemene informatie: je mentor 

Informatie over een vak: je vakdocent 

Vragen over iets dat het met het PTA of je examen te maken heeft: dhr. Samwel of mw. Troost 

 

Enquête  

Natuurlijk wil ik u ook bedanken voor het invullen van de enquête. 

Het is fijn dat u ons feedback geeft op het thuiswerkonderwijs. 

Bedankt ook voor de vele complimenten die we van u gekregen 

hebben. Het is voor het team fijn om te horen dat al het harde 

werken enorm gewaardeerd wordt.  

 

Terugkoppeling enquête  

Gemiddelde beoordeling is ruim 4 sterren.  

Fijn om te lezen dat u weet bij wie u moet zijn als u vragen heeft.  

Dat u tevreden bent over de communicatie. 

Dat u over het algemeen thuis een goed leerklimaat kunt scheppen. 

 

Zaken waar we mee bezig zijn: 

Bijna alle leerlingen zitten in Teams. Vraagt u aan uw zoon/dochter of hij/zij er al inzit? Als dit niet het geval is dan is 

graag doorgeven aan de mentor. Uw kind moet in dit platform komen om contact te hebben met de 

vakdocent/groep. 

Op de site vindt u alle berichtgeving van de school. 

 

Bedankt voor uw steun en geduld. Onder in de brief vindt u het rooster.  

 

Namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Pruijn - Oudshoorn, Directeur  

Metta Troost, teamleider mavo 2, 3 en 4 

Bart v.d. Heiden, teamleider brugklas, 2 en 3 havo/vwo 

  



 

 

 

 

schema PTA-afnames  
  
Let op:   

1. Uw kind komt alleen naar school als hij/zij volledig gezond is en er niemand in het gezin ziekteverschijnselen 
vertoont. Dit is volgens de richtlijnen vanuit de overheid.  
  
2. Als uw kind toch ziek is, meldt u uw zoon/dochter dan af. 
  

Dag  Activiteit  
  

Donderdag 02 april  Planning maken  
Vrijdag 03 april  Planning opsturen, uiterlijk 12.00 uur  
Weekend    
Maandag 06 april     
Dinsdag 07 april    
Woensdag 08 april  Mondeling Engels (zie onderstaand schema)  
Donderdag 09 april  Mondeling Engels (zie onderstaand schema)   
Vrijdag 10 april  Goede vrijdag (vrije dag)  
Weekend   Weekend  
Maandag 13 april  Tweede Paasdag (vrije dag)  
Dinsdag 14 april  Stille dinsdag (vrije dag)  
Woensdag 15 april  SE-III Economie   

09.00 uur – 10.30 uur (08.45 uur aanwezig)  
Donderdag 16 april  SE-III Biologie   

09.00 uur – 10.30 uur (08.45 uur aanwezig)  
Vrijdag 17 april  12.00 uur: alle SE-III cijfers bekend.  

Herkansingsformulier digitaal inleveren na overleg met 
contactpersoon   

Weekend    
Maandag 20 april  Inhalen mondeling Duits/ inhalen gemiste SE-toetsen  
Dinsdag 21 april  Herkansing KLT Eng  
Woensdag 22 april  Herkansingsmoment 1 SE-III (schema volgt later)  
Donderdag 23 april   Herkansing KLT Du/ inhalen mondeling Engels  
Vrijdag 24 april   Herkansingsmoment 2 SE-III (schema volgt later)  
Zaterdag 25 april – zondag 3 mei  Meivakantie  
Verdere planning volgt (wanneer nodig) in later bericht   

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

  
  

Schema mondelingen Engels  
  

  Van  Tot  
  

Namen kandidaten  

  
Woensdag  

08 april  
lokaal 01  

  
  

Mae/ Sni  

08.35  08.55  Jasper Hollebrand  Sem Zwanenburg  
  

08.55  09.25  Larissa Brugmans  Gisanne 
Krijgsman  

Amber Paauw  

09.25  09.55  Jac Messemaker  Julian Müller  Coen Pronk  
09.55  10.25  Kate van 

Duijvenbode  
Nikki Korenhof  Tirsa Schoneveld  

10.25  10.45  Pauze – 20 minuten  
10.45  11.15  Thomas Duiker  Benjamin de Held  Daan Luijten  
11.15  11.45  Nomi Kuijt  Yasmine van der 

Plas  
Annelot Nijgh  

11.45  12.15  Judith Hoek  Mirthe Koster  Sanne Vianen  
  

12.15  12.45  Thom van 
Rootselaar  

Rick Weerheim  Dylan Wesseling  

12.45  13.10  Pauze – 25 minuten  
13.10  13.40  Lune Goedemans  Elisabeth Teclai  Stephanie Wolthaus   

13.40  14.10  Ruben Bouwman  Kevin van den 
Eijkel  

Jens Kooitje   

   

  
Donderdag  

09 april  
lokaal 01  

  
Mae/ Sni   

08.35  08.55  Jayson de Mooij  Henk Ravensbergen  
  

08.55  09.25  Vera Bouhuys  Noa van 
Duijvenbode  

Isa de Heij  

09.25  09.55  Marnix Bannink  Janine Meijvogel  Corin Pronk  
09.55  10.25  Marith Botermans  Elise Messemaker  Julia Schaap  
10.25  10.45  Pauze – 20 minuten  
10.45  11.15  Dennis 

Driebergen  
Amber van 

Duijvenvoorde  
Sam Kuijt  

11.15  11.45  Khalid Alouat  Niels de Graaf  Daan van der Gugten  
11.45  12.15  Lennart van Delft  Arash Gholami  Steven Vogelaar  
12.15  12.45  Collin Lagendijk  Sjoerd van der 

Plas  
Niels Zuijderduijn  

***EINDE van de mondelingen ENGELS***   

  

  
 


