18 december 2020

VAN DE REDACTIE
De eerste oudernieuwsbrief van dit schooljaar. De bedoeling is dat er elke periode een
oudernieuwsbrief zal verschijnen In deze nieuwsbrief is informatie te lezen over o.a. de sluiting van
de school, online lessen, agenda tot de voorjaarsvakantie en nieuws vanuit de verschillende
leerjaren.
Eventuele vragen, opmerkingen over deze nieuwsbrief of een bijdrage voor een volgende
nieuwsbrief, kunt u mailen naar p.schutt@huygens-college.nl
___________________________________________________________________________

VAN DE DIRECTEUR
In deze bijzondere tijd toch een nieuwsbrief van het Huygens College.
Ook al zijn we helaas weer in een lockdown, wij vinden het belangrijk om u op de hoogte houden
van de ontwikkelingen op school.
Zoals u weet ben ik naar de herfstvakantie gestart op het Huygens College en kijk positief terug op
deze periode. Het is een dynamische school waar het team iedere dag met veel energie, de
leerlingen zo goed mogelijk wil begeleiden en dat in deze tijd. De openheid van het team maar ook
van de leerlingen was heel fijn in deze periode. Ik voelde mij erg welkom op school.
Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, hier gaan we samen stap voor stap aan werken.
Van deze onderwijsontwikkelingen houden wij u via nieuwsbrieven op de hoogte.
Namens het team en schoolleiding, wens ik u een hele fijne feestdagen en een gezond 2021.
Holga de Vries

CORONA EN ONDERWIJS
Afgelopen periode was er veel lesuitval omdat meerdere docenten in quarantaine moesten, positief
getest waren en of in afwachting waren van een testuitslag. Het was niet altijd mogelijk om lessen te
vervangen vanwege het grote aantal afwezige docenten. Vanuit huis hebben meerdere docenten
toch online lessen kunnen geven. Ook enkele leerlingen waren helaas positief getest en uit voorzorg
waren zelfs 3 klassen in quarantaine geplaatst. Leerlingen konden toen wel de online lessen volgen.
Op 14 december jl. heeft het kabinet het besluit genomen dat de schoolgebouwen in het voortgezet
onderwijs vanaf woensdag 16 december 2020 tot maandag 18 januari 2021 voor bijna alle leerlingen
dichtgaan. Voor die leerlingen waarvoor de school dicht is, wordt online onderwijs aangeboden.
Uitzonderingen zijn:
•
•
•

Leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, volgen het onderwijsprogramma op school;
Kwetsbare leerlingen komen naar school voor onderwijs of opvang.
Beroepsgerichte lessen in het vmbo vinden op school doorgang.

De combinatie van kwetsbare leerlingen, het continueren van het beroepsgericht onderwijs en het
fysieke onderwijs voor eindexamenklassen maakt dat een groot deel van de leerlingen van deze
scholen naar school zal blijven gaan.
__________________________________________________________________________________

PROTOCOL ONLINE & PRIVACY
Tijdens de online lessen zullen mogelijk beelden en stemmen van leerlingen te zien en te horen zijn,
wanneer de docent bijvoorbeeld de aanwezigheid controleert of bij noodzakelijke interactie in de les
tijdens het stellen en beantwoorden van vragen.
Ook kan tijdens de les gebruik gemaakt worden van de chat functie in Microsoft Teams om vragen te
stellen of opmerkingen te maken. De school zal de online lessen in principe niet opnemen en
bewaren en de chatberichten zullen na elke les worden verwijderd.
Lessen worden alleen opgenomen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om de les terug te kunnen
kijken. In geval de les wordt opgenomen worden leerlingen daarover vooraf geïnformeerd en wordt
hen gevraagd hun camera en microfoon uit te zetten. Eventuele opnames worden niet langer
bewaard dan noodzakelijk en zijn alleen toegankelijk voor leerlingen en medewerkers van school die
hier toegang toe moeten hebben.
Leerlingen mogen niet ongevraagd lessen opnemen! Bij overtreding zullen passende maatregelen
genomen worden.

INFO PROBLEMEN BIJ INLOGGEN
Tijdens de lockdown (en ook daarbuiten) gebeurt het regelmatig dat leerlingen niet meer kunnen
inloggen in hun Magister-account of in hun Microsoft-account. Met name na een vakantie.
Het resetten van een Microsoft-account ("Mijn Zaam.nl", Microsoft Teams, Microsoft 365, inloggen
op de computer op school etc.) kan door de mentor worden gemaild naar de systeembeheerder.
Het resetten van een Magister-account kan door leerlingen worden gemaild naar het email-adres:
uezr@zaam.nl of naar: t.matena@huygens-college.nl of naar: i.de.lange@huygens-college.nl

STUDIEBEGELEIDING
De leerlingen die meedoen aan de huiswerkklassen, kunnen thuis ook online ondersteuning krijgen
van de weekendacademie.
Na de vakantie zullen leerlingen door de weekendacademie telefonisch of per mail worden
benaderd. Tijdens de online begeleiding worden leerlingen extra geholpen in hun planning,
studievaardigheden en huiswerk.
__________________________________________________________________________________

NIEUWS UIT LEERJAAR 1
Beste ouders & verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1,
Ik hoop dat u samen met uw zoon of dochter positief terugkijkt op de start aan het voortgezet
onderwijs. Een spannende fase in hun leven die door de huidige coronamaatregelen alleen maar
uitdagender is geworden. In dit stukje een kleine greep uit de activiteiten die wij zoal hebben
gedaan en wat er nog op de planning staat.
Leerjaar 1 is eind augustus
begonnen met een leuke
samenwerkingsactiviteit,
genaamd Expeditie Robinson
games bij UP west. De leerlingen
leerden hier elkaar, de mentor
maar ook andere docenten
kennen en gingen de strijd aan in
verschillende spellen.

In oktober konden de leerlingen kiezen uit creatieve activiteiten tijdens de kunstdag. Streetdance,
beatbox, capoeira, stopmotion, timmeren en theatersport stonden op het programma.

Uiteraard is ook de Sint
langsgekomen op het Huygens.
Alle klassen hebben samen
met hun mentor Sinterklaas
gevierd.
Daarnaast hebben de
leerlingen een pestworkshop
gevolgd. Dit is een interactieve
workshop waarin ze samen
met acteurs de gevolgen van
pesten behandelen en leren
wat te doen als er gepest
wordt.

Ook is dit jaar de sportklas weer
fanatiek aan de slag gegaan.
Elke week is er een uitdagende
clinic in verschillende sporten.

Als de coronamaatregelen het toestaan zullen de leerlingen eind januari het project Globaland
volgen. Het project heeft de vorm van een spannend spel, waarin leerlingen in groepjes twee dagen
lang een land besturen. In dat land is van alles mis. De groepjes voeren allerlei actieve opdrachten
uit, waarmee ze geld verdienen om hun land te verbeteren. Er wordt een ranglijst bijgehouden van
welke groepen hun land het beste besturen.
En uiteraard staat er in juni een leuk kamp op de planning. Hier volgt later nog meer informatie
over.
Voor nu sterktes met de tweede lockdown en hopelijk tot snel.
Bart Gering
leerjaarcoördinator leerjaar 1

NIEUWS UIT LEERJAAR 2
Projectweek periode 2 – activiteiten
Voor leerjaar 2 zijn er een aantal activiteiten georganiseerd in de projectweek. Zo gaan de leerlingen
deelnemen aan een workshop over Cyberpesten. Ook hebben de leerlingen een presentatie van het
project van Metropolis West. Dit project is uitgevoerd door klas 2G en 2H.
Terugblik
Op de maandagmiddag van 15.45u tot 16.45u kunnen leerlingen openstaand verzuim inhalen. Met
openstaand verzuim bedoelen wij absenties (A) waar geen reden voor is. Mocht uw zoon/dochter
dus afwezig zijn geweest dan wordt verwacht dat zij dit op maandagmiddag inhalen.
Op woensdagmiddag van 15.45u tot 16.45u kunnen leerlingen een toets inhalen die zijn vanwege
hun afwezigheid hebben gemist. Op vrijdagmiddag vanaf 16u wordt er op de website van het
Huygens College een lijst weergegeven waarop de leerlingen staan die de volgende
woensdagmiddag verwacht worden. Op het moment dat een toets niet wordt ingehaald, zonder
geldige reden van absentie of overleg met de leerjaarcoördinator van leerjaar 2, zal er een 1,0
genoteerd worden in Magister. Helaas is de afgelopen periode weinig tot niet ingehaald door het
leerjaar. Wat erg zonde is en zeker ook niet nodig.
Studiebegeleiding
Iedere maandag en donderdag is er van 15.45u tot 17.15u studiebegeleiding op school. Deze
begeleiding wordt gedaan door de Weekend Academie. Met deze studiebegeleiding hopen we de
leerlingen een goede basis aan te leggen om hun te ondersteunen bij hun schoolwerk.
Determinatie
Aan het einde van dit schooljaar zal er een determinatie plaatsvinden. Wat inhoud dat we de
leerlingen gaan indelen op onderwijsniveau. Aan het einde van periode 2 zullen we een
tussenevaluatie houden in de vorm van een oudergesprek. Hierin wordt het schooladvies gegeven.
Het is dus een belangrijke, maar zeker ook een spannende periode waar we nu in zitten. Samen met
u willen we ervoor zorgen dat de leerlingen overgaan naar het volgende leerjaar. Daarvoor is nodig
dat de cijfers thuis wekelijks besproken worden.
Beroepsgericht profielvak
Dit jaar gaan de leerlingen van leerjaar 2 ook een keuze maken voor een beroepsgericht profielvak.
Op het Huygens bieden wij het profielvak Economie en Ondernemen aan, maar ook het profielvak
Media, vormgeving en ICT. Tijdens de lessen loopbaanoriëntatie (LOB) zullen de mentoren met de
leerlingen aan het werk gaan om te komen tot een passende keuze.
Om tot een keuze te komen is het fijn als er thuis gesproken wordt over de mogelijkheden, maar ook
hoe u bijvoorbeeld tot uw keuze van opleiding/ beroep bent gekomen.
Magrit Harrington
leerjaarcoördinator leerjaar 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

NIEUWS UIT LEERJAAR 3
Leerjaar 3 is voor de leerlingen een zeer belangrijk jaar. Ze maken kennis met nieuwe
beroepsgerichte vakken en gaan stagelopen bij een bedrijf of instelling binnen de sector economie,
MVI of zorg & welzijn. Daarnaast starten de leerlingen dit jaar met het schoolexamen. De cijfers van
deze periodes tellen mee voor het eindexamen.

Momenteel zitten we in een bijzondere fase. De harde lockdown zorgt ervoor dat leerlingen niet
naar school kunnen. Leerjaar 3 zal de lessen tot en met vrijdag 15 januari online volgen. De enige
uitzondering hierop is 3MVI. Zij mogen voor het praktijkvak naar school komen, omdat hier
specifieke computerprogramma’s voor nodig zijn. Vanaf 18 januari hebben de leerlingen weer les op
school. 19 januari start er een toetsweek om periode 2 af te sluiten. De voorbereiding voor deze
toetsweek vindt online plaats.
Belangrijke mededelingen voor leerjaar 3 worden gedaan via de website onder het kopje
‘Mededelingen leerjaar 3’. U kunt uw zoon of dochter tijdens de lockdown helpen door ze op tijd
wakker te maken. De online lessen starten op 4 januari om 8.45 uur met een mentorkwartier.
Terug-/vooruitblik leerjaar 3

September: start van het schooljaar en kennismakingsactiviteit
De leerlingen begonnen dit schooljaar met een kennismakingsdag bij UP Events. Deze dag was
gericht op elkaar leren kennen en samenwerken. Door middel van groepsspellen moesten leerlingen
zoveel mogelijk punten verzamelen. 3K3 was het beste op elkaar ingespeeld en ging met de prijs
naar huis.

Februari: start van het schoolexamen voor alle vakken
In leerjaar 3 starten de leerlingen met onderdelen van het
schoolexamen. Voor de praktijkvakken, gym,
maatschappijleer en kunsteducatie is het schoolexamen al
aan het begin van dit schooljaar gestart. Vanaf periode 3 (25
januari) gaat het schoolexamen voor de overige vakken
beginnen. Op de website staat het Programma van Toetsing
en Afsluiting (voor de link naar het PTA scan deze QR-code).
Het PTA is een overzicht van de leerstof van de verschillende
vakken. Per vak staat beschreven hoe de lesstof getoetst
wordt en hoe zwaar een cijfer meetelt. Daarbij staan ook de
regels die gelden tijdens het schoolexamen. De mentoren
zullen het PTA zorgvuldig met de leerlingen bespreken.
April/ mei: Beroepenstage
Een belangrijk onderdeel in leerjaar 3 is de beroepenstage. Vanaf de start van het schooljaar wordt
de stage in de lessen voorbereid. Zo gaan de leerlingen bij Nederlands een sollicitatiebrief schrijven
en maken ze bij LOB een CV. Vier weken voor de stage krijgen de leerlingen een sollicitatietraining
door professionals uit het bedrijfsleven. In een rollenspel komen zowel sociale vaardigheden (hand
geven, aan kijken, u zeggen) als motivatie (waarom wil de leerling deze baan) aan bod. Dit is handig
bij het vinden van een goede stageplaats, maar het kan ook helpen bij het vinden van een
bijbaantje.
Tijdens de stageweek gaan de leerlingen 1 week meekijken bij een zelf gekozen organisatie, passend
bij hun sector. De leerlingen leren wat er in een bedrijf of instelling zoal gebeurt. Op tijd komen,
samenwerken en klantvriendelijkheid zijn belangrijke competenties tijdens de stage. De stage
wordt afgesloten met een presentatie op school.
• 19 april-> stage 3B1, 3B2, 3TL
• 17 mei-> stage 3K1, 3K2, 3K3, 3MVI
Mei: vlogworkshop
Vlogs zijn kort, to the point en de manier voor jongeren om te vertellen hoe ze ergens over denken.
Tijdens een aantal workshops leren de leerlingen hoe ze een goede vlog moeten maken.
Juni: project ‘Ondernemen doe je zo’ (basis/kader)
Als je aan leerlingen vraagt wat ze willen worden, zeggen ze later graag een ‘eigen’ baas te willen
zijn. Dat dit niet altijd even makkelijk is, weten veel leerlingen niet. Tijdens het project ‘Ondernemen
doe je zo’ worden leerlingen gedurende 6 blokuren geconfronteerd met allerlei aspecten van het
ondernemerschap en gaan ze hun eigen bedrijfje starten.
7 juli: Walibi
Het is al jaren de traditie op het Huygens College om leerjaar 3 af te sluiten met een uitje naar Walibi
Holland. Wij gaan ervan uit dat het dit jaar ook door kan gaan.
Hopelijk zien wij u op 2 februari tijdens de volgende ouderavond. Alvast een fijne kerstvakantie en
een gelukkig en gezond 2021.
Namens team 3
Patricia Bongaerts
leerjaarcoördinator leerjaar 3

________________________________________________________________

NIEUWS UIT LEERJAAR 4
EEN JAAR NOG ANDERS DAN ANDERS
Leerjaar 4 is binnen het vmbo altijd een bijzonder schooljaar. Anders dan anders. Immers, alles staat
in het teken van de examens. Bij iedere les horen de leerlingen: ‘Dit is belangrijk voor je EXAMEN! Je
moet wel je best doen, want dit telt mee voor je EXAMEN! Dit kun je ook verwacht op het
EXAMEN!’
In dat vierde jaar staan er altijd veel minder leuke dingen op de agenda en er zijn veel minder
projecten. De projecten die er zijn, zoals de projecten van Jinc, zijn gericht op het kiezen van een
vervolgopleiding. Leerlingen komen verlof aanvragen om open dagen te bezoeken en opleidingen
komen naar het Huygens toe om voorlichting te geven aan de leerlingen.
Maar dit jaar is alles anders. Open dagen vinden online plaats en projecten gaan niet meer door. En
ook de leuke dingen die er waren om de aandacht even af te leiden van die examens in mei, zoals
het schoolfeest en het kerstgala, gaan dit jaar niet door. School is alleen nog maar school...
Aan het einde van het vorige schooljaar zorgde de Coronacrisis ervoor dat wij als school een
belangrijke keuze moesten maken: leerjaar 3 op de normale manier afronden en dus nog twee
toetsweken en bijbehorende herkansingen geven of onze leerlingen wat ontzien in deze, voor hen
ook, hele rare tijden. We hebben voor het laatste gekozen en een deel van de toetsen verplaatst
naar dit schooljaar. Dat betekende dat veel leerlingen zijn overgegaan naar leerjaar 4, maar aan het
begin van het schooljaar wel flink aan de bak moesten. In de eerste twee weken van dit schooljaar is
de lesstof van leerjaar 3 herhaald, waarna de leerlingen ieder nog drie herkansingen hebben
gemaakt. Pas daarna zijn we echt begonnen aan leerjaar 4.
De eerste periode van dat belangrijke schooljaar ligt inmiddels achter ons en we zijn ook alweer flink
op weg in de tweede periode. De toetsweek van die tweede periode zal plaatsvinden in de week van
1 februari. En hoe verder we komen in het schooljaar, hoe meer het examen bij de leerlingen gaat
spelen en hoe beter de resultaten worden.
En gelukkig zien we ook weer de normale dingen die bij leerjaar 4 horen: leerlingen worden verliefd,
leerlingen worden verliefd op weer iemand anders en leerlingen worden verliefd op wéér iemand
anders. Ik zal geen namen noemen! Hier en daar wordt er een les ‘gemist’ omdat er gewerkt moet
worden. Er worden scooterrijbewijzen gehaald en op het schoolplein staan de scooters die daarna
gekocht zijn met het geld waar zo hard voor gewerkt is.
En af en toe wordt er ook gewoon gekibbeld en ruzie gemaakt. Maar nog veel vaker zien we
leerlingen die enorm veel lol met elkaar maken en zien we dat er vriendschappen zijn ontstaan die
ook na de examens in mei nog heel lang zullen bestaan.
Gelukkig is er in dat opzicht niets veranderd!
Corinne Roep
leerjaarcoördinator leerjaar 4

KALENDER TOT DE VOORJAARSVAKANTIE

HUYGENSKALENDER tot de voorjaarsvakantie
Ma 21 december t/m vr 1 januari kerstvakantie
Ma 4 januari tot 18 januari
Online lessen
Ma 25
rapportvergaderingen leerjaren 1,2 en 3

Di 19 t/m vr 22 januari
Wo 20 t/m do 21 januari
Wo 20 t/m vr 22 januari
Do 28 januari
Di 26 januari
Ma 1 februari t/m vr 5 februari
Ma 8 februari
Di 9 fevruari
Ma 22 februari t/m vr 26 februari

‘mini toetsweek’ leerjaar 3
Project Globaland leerjaar lj. 1
Anti cyberpestenworkshops lj. 2
Fashion modeshow voor lj. 2
Ouderavond lj. 1, 2 en 3
Toetsweek lj. 4
Rapportavond leerjaren 1, 2 en 3
voorjaarsvakantie

