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VERLENGDE
INHOUD
KERSTVAKANTIE nieuws
van de directeur
In de tweede oudernieuwsbrief van dit schooljaar vlak voor kerst, is
weer de nodige aandacht voor alle maatregelen die te maken
hebben met covid en de laatste ontwikkelingen die uiteindelijk
hebben geleid tot de verlengde kerstvakantie.
Sinds de laatste persconferentie mag
er uitsluitend onderwijs gegeven
worden aan leerlingen in een
kwetsbare positie en leerlingen die
praktijkgerichte vakken volgen in het
vmbo. Schoolexamens voor (voor-)
examenleerlingen gaan door evenals
het onderwijs aan examenleerlingen.
Eerste, tweede en derdejaars
leerlingen hadden afgelopen week
alleen even een samenkomst met hun
mentor. Ze konden hun spullen uit hun
kluisjes halen omdat zeker een week
na de vakantie hoofdzakelijk online
les zal worden gegeven.
Helaas konden alle geplande
kerstactiviteiten voor zowel
leerlingen als docenten niet meer
doorgaan. Geen gemeenschappelijk
ontbijt in de klassen en geen kerstgala.
Ook niet andere activiteiten die op een
andere manier waren georganiseerd
waarbij rekening werd gehouden met
alle basisregels.

Hopelijk kunnen we die activiteiten
ergens na de lockdown wel laten
plaats vinden.
Op de website zal het aangepaste
online rooster voor de week na de
kerstvakantie binnenkort te lezen te
zijn. Voor de praktijkgerichte vakken
en de examenvakken worden
leerlingen dan wel op school
verwacht.
Laten we hopen dat het kabinet op
3 januari kan aangeven dat de
lockdown beperkt blijft tot alleen een
week na de vakantie en dat scholen
vanaf maandag 17 januari weer
gewoon de leerlingen op school
kunnen verwelkomen.
Een fijne vakantie en mooie
feestdagen!
Peter Schütt
teamleider

en coordinatoren

samenwerking met
het jongerenwerk
extra ondersteuning
maaklab
drie vakken
gecombineerd tot
een vak
ouderraad
wie is wie?
Kunstklas
aftrap
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VAN DE DIRECTEUR
Beste ouders,
Deze laatste week voor de kerstvakantie hadden wij graag anders gezien. Helaas moesten we weer in lockdown.
Na de kerstvakantie gaan we zeker een week online lesgeven. Dit betekent voor iedereen weer aanpassen voor zowel leerling als
docent. Tijdens de vorige periode van lockdown is inmiddels genoeg ervaring opgedaan met het online lesgeven en weten
leerlingen ook hoe ze met het programma teams moeten werken.
In de afgelopen periode hebben wij ons over de kwaliteit van het onderwijs gebogen. Wat gaat goed? Wat kan beter?
Tijdens de studiedagen hebben we het onder andere gehad over omgaan met verschillen in de klas.
Dit schooljaar worden al onze docenten begeleid door externe coaches. De eerste ervaringen zijn zeer positief.
Daarnaast is ook het Maaklab voor leerjaar 1 in volle ontwikkeling. Deze manier van werken (theorie en praktijk met elkaar
verbinden), willen we in de nabije toekomst doorzetten naar de andere leerjaren.
We zijn in ontwikkeling en daar gaan wij ook volgend jaar mee door om ons onderwijs nog beter aan te laten sluiten bij onze
leerlingen.
Namens het team wens ik u en uw gezin een hele fijne kerstvakantie en een gezond 2022!
Holga de Vries,
Directeur Huygens College

NIEUWS VAN DE COÖRDINATOREN
LEERJAAR 1
Lisa Berkhout, leerlingbegeleider leerjaar 1 en ik wensen jullie
allen een fijne vakantie en een gelukkig nieuwjaar!
Magrit Harrington
Coördinator leerjaar 1
LEERJAAR 2
Helaas weer een lockdown, wij balen hier ontzettend van maar
het is even niet anders.
Zoals eerder aangegeven is het tweede leerjaar vanwege de
determinatie een belangrijk leerjaar. Na de vakantie gaan we in
ieder geval een week over op onlineonderwijs en dan is het fijn
als wij hierin samenwerken zodat de leeropbrengst voor onze
leerlingen maximaal zal zijn.
Zorg voor een goedwerkend device. Probeer waar mogelijk
te zorgen voor een plekje waar uw zoon/dochter rustig kan
werken. Zorg ervoor dat u zoon/dochter op tijd klaar zit voor de
dag met de juiste benodigdheden.
Een nieuwe lockdown is niet niks, dit kan best een impact
hebben op uw zoon/dochter, Houd uw kind goed in de gaten
en ga het gesprek aan wanneer u merkt dat het leren niet goed
verloopt.
Uiteraard zijn de afgelopen weken ‘leuke dingen’ zoveel
mogelijk doorgegaan. Hierbij een kleine selectie van de toffe

activiteiten van onze sportklas leerjaar 2.
Ik wens u fijne feestdagen en ik hoop dat we na de vakantie
‘gewoon’ fysiek kunnen lesgeven.
Bart Gering
Coördinator leerjaar 2
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LEERJAAR 3

LEERJAAR 4

Nog even en dan begint de welverdiende kerstvakantie! Even
lekker geen huiswerk, toetsen en docenten die van alles van
je willen. Maar twee weken leuke dingen doen met familie en
vrienden en af en toe ook een dagje Netflixen of op de
Playstation.
De weken meteen na de vakantie zijn de laatste (deels online)
lesweken van periode 2. In deze week staan de nodige toetsen
gepland. Op dinsdag 1 februari praten we u graag bij over de
resultaten van periode 2 tijdens de oudergesprekken.
De geplande beroepenstage van 17 tm 28 januari kan helaas
niet doorgaan. In plaats daarvan is er ruimte voor extra lessen
en toetsen.
Afhankelijk van wat er nog besproken gaat worden aan
maatregelen voor de middelbare scholen, gaan de leerlingen
van klas 3A, 3B, 3C en 3D een bezoek brengen aan Ajax. De
leerlingen uit deze klassen hebben de afgelopen vier weken
namelijk meegedaan aan het project Ajax S’cool waarin zij
hebben nagedacht over normen en waarden die zij zelf belangrijk vinden. Alle klassen hebben een project bedacht rondom
dit thema. Op woensdag 26 januari wordt in de Johan Cruyff
Arena bekend gemaakt wel project gewonnen heeft. Een
spannende dag dus met allerlei leuke activiteiten.
Maar ook in de laatste dagen voor de vakantie staan er nog
leuke activiteiten op het programma. Zo gaan meerdere klassen
met elkaar schaatsen. Klas 3G beet daarbij vorige week het
spits al af. Zij maakten met hun schaatskunsten de ijsbaan op
het Leidseplein onveilig.
Helaas konden de geplande kerstactiviteiten niet doorgaan door
de lockdown en is het nu eerder dan gepland lekker genieten
van de vakantie!

Wat een tegenvaller was het om afgelopen weekend te horen
dat de scholen weer moesten sluiten. Gelukkig voor de
examenleerlingen mogen de schoolexamens fysiek doorgaan.
Ook de lessen die hieraan voorafgaan zullen zo veel mogelijk
op school plaatsvinden. De lessen zijn altijd aaneengesloten
en zonder pauze om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden.
Afgelopen vrijdag werden er door de minister opnieuw
aangepaste eindexamenregels bekendgemaakt over het
centraal examen van 2022. Voor onze leerlingen betekent
dit dat zij het centraal examen over twee tijdvakken kunnen
spreiden en ze een extra herkansing mogen doen.
De aanmeldingsprocedure voor het ROC loopt nog tot 1
april. Toch wil ik iedereen adviseren om zich uiterlijk deze
kerstvakantie in te schrijven voor een vervolgopleiding. De
meeste open dagen zijn geweest en de opleidingen lopen snel
vol.
Nu de kerstvakantie met minimaal een week wordt verlengd
konden de gezamenlijke kerstactiviteiten niet doorgaan. Gelukkig zijn een aantal klassen de afgelopen weken op
klassenuitje geweest. Zo is 4F naar Jumpsquare geweest,
ging 4C karten en nam meester Leonhard zijn leerlingen
mee naar de bioscoop. Voor de overige klassen worden de
activiteiten vooruitgeschoven naar 2022. Hopelijk een jaar
waarin er weer meer kan en waarin wij alle leerlingen een
mooi diploma kunnen geven.
24 januari wordt de periode afgesloten met een toetsweek.
In de daaropvolgende tevens laatste periode gaan de
leerlingen naast de reguliere lessen ook oefenexamens
maken. De focus zal steeds meer op het centraal examen
liggen.
Rest mij om u namens team 4 een hele fijne vakantie te
wensen en hoop iedereen uitgerust en in goede gezondheid
volgend jaar terug te zien.

Corinne Roep
Coördinator leerjaar 3

Patricia Bongaerts
Coördinator leerjaar 4
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SAMENWERKING MET HET JONGERENWERK
Het jongerenwerk kan een rol spelen in het vroeg signaleren van mogelijke probleemsituaties bij leerlingen zowel binnen als
buiten school. Dit doen jongerenwerkers door een vertrouwensband op te bouwen met de leerlingen. Daarmee kunnen zij ook in
afstemming met de zorg- en of veiligheidscoordinator en andere jongerenwerkorganisaties preventief reageren en ook meehelpen
aan een veiliger leerklimaat.
Het belangrijkste doel voor de inzet van jongerenwerk is het creëren van een veiliger leerklimaat op school doordat het
jongerenwerk aan de slag gaat met de problemen van leerlingen die ontstaan op straat.
Als school ziet we vaak terug dat gedragsproblemen van de leerlingen vaak te herleiden is naar omgang met andere jongeren die
probleemgedrag vertonen buiten school. Zowel school als ouders krijgen hier te weinig grip op en de ‘invloed van de straat’ is
vaker van invloed op probleemgedrag binnen school.
School, leerlingen en straat kunnen door jongerenwerkers van Dock en The Mall met elkaar verbonden worden omdat ervaring
van de jongerenwerkers ervoor zorgt dat zij goed in staat zijn met een grote diversiteit van jongeren contact te maken en een
samenwerkingsrelatie kunnen opbouwen. Van daaruit kunnen zij al vroeg signaleren waar ondersteuning het hardst nodig is en
daarop preventief acties kunnen ondernemen. Wanneer er meer nodig is dan preventie kan het jongerenwerk in nauwe
samenwerking met de school ervoor zorgen dat jongeren worden doorverwezen naar eventuele andere vormen van begeleiding of
ondersteuning.
Jongerenwerkers zijn afgelopen tijd in de pilotperiode al enkele keren op school geweest om kennis te maken met de school en de
leerlingen. Vanaf eind januari zijn zij drie dagen op school in pauzemomenten, tussenuren en na school aanwezig zijn.
In de mediatheek van de school zullen ze ook vaak aanwezig zijn om contacten te leggen met de leerlingen en eventueel te
ondersteunen.

HUYGENSNIEUWSBRIEF MAART 2021

MAAKLAB
Sinds september staat er voor de leerlingen een nieuw vak op het rooster: Maaklab. In het maaklab zijn drie vakken
(aardrijkskunde, biologie en natuur/scheikunde gecombineerd tot één vak. Én de naam zegt het al: het is de bedoeling dat de
leerlingen zich de leerstof eigen maken door dingen te maken. Zo hebben de leerlingen in de periode net voor en net na de
herfstvakantie echt werkende vulkanen gebouwd en gingen zij aan de slag met het maken van een elektrisch rijdende auto.
Inmiddels zijn de leerlingen al een aantal weken druk met een veel groter project: het bouwen van de dierentuin van de
toekomst. De leerlingen zijn hiervoor eerst naar Artis geweest waar zij het gedrag van dieren hebben bestudeerd. Ook hebben zij
hier bezoekers en verzorgers geïnterviewd. Terug op school hebben de leerlingen zich verdiept in een specifiek ecosysteem.
Zo hebben zij collages gemaakt over de tropen, de oceaan en de woestijn. Maar een dierentuin van de toekomst moet ook
duurzaam zijn. Daarom hebben de leerlingen ook geleerd om een stroomkring te maken die wordt aangesloten op een
windmolen.
Met al deze nieuwe kennis en vaardigheden gaan de leerlingen vervolgens klassikaal een dierentuin bouwen. Daarbij bouwen zij
zelf het ecosysteem, hok en dier en zorgen zij ervoor dat hun dierentuin op duurzame energie draait.
De planning is dat deze dierentuinen, één per klas, af zijn voor de ouderavond van dinsdag 1 februari zodat de leerlingen u trots
het resultaat kunnen laten zien.
Corinne Roep
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DE OUDERRAAD STELT ZICH VOOR
De ouderraad vergadert regelmatig met de schoolleiding om op de hoogte te blijven van allerlei
schoolontwikkelingen en om meer duidelijkheid te krijgen over schoolzaken die mogelijk verbeterd
kunnen worden. Op 15 feb, 12 april en 21 juni komt de ouderraad nog bij elkaar.
Mogelijke agendapunten kunnen gemaild worden naar: ouderraad-hc@huygens-college.nl
Ik ben Malika, mijn zoon zit in de 3de. Ik zit in de ouderraad
om zo betrokken te blijven op school. Ik vind het belangrijk
om te weten wat er op school speelt. En mijn stem als ouder
te laten horen.
Samen met school kunnen we als ouders onze kinderen zo
goed mogelijk begeleiden om hun examen te behalen.
Malika el Allam
Mijn naam is Rachida, moeder van een kind in het 4e
leerjaar. Sedert twee jaar zit ik in de ouderraad. Ik ben een
betrokken ouder en hou ervan om te weten te komen wat
er reilt en zeilt op de school waar mijn kind op zit. Tevens
vind ik het belangrijk om mee te praten over het beleid op
school. Het is prettig om mee te kunnen denken met de
school en de ouders uit verschillende leerjaren en tot goede
oplossingen te komen. We proberen als groep de belangen
van de leerlingen en hun ouders te behartigen. Hopelijk
gaat het ons dit jaar ook lukken, ondanks alle maatregelen
omtrent corona.
Rachida Ouchene
Mijn naam is Hanan Belarbi, ouder van leerling uit klas H3E.
Vanaf de basisschool van mijn kinderen ben ik al actief
geweest op school.
Graag stel ik mij voor als ouder die het erg belangrijk vindt
om te zien hoe de school vorm geeft aan het onderwijs van
deze tijd. Hoe gaat de school om met kwaliteit?
De betrokkenheid hierbij vind ik daarom belangrijk.
Wat zijn de opvattingen en vooral wensen van leerlingen en
ouders?
Hierbij wil ik een korte brug bouwen tussen ouders en de
school. Ik hoop dan ook zaken te kunnen waarmaken die
jullie belangrijk vinden.
Bij vragen , opmerkingen of suggesties staan wij voor u
klaar!
Hanan Belarbi
Hallo, ik ben Karen en stel mij graag voor als lid van de
Ouderraad.
De reden dat ik deze vrijwillige functie op mij neem is dat ik
meer betrokken wil zijn bij de school waar mijn zoon nu in
het 1e leerjaar zit.
De Ouderraad heeft een aantal keren per jaar een bijeenkomst waar vragen, adviezen of klachten worden besproken

waar ouders mee lopen.
Zijn er vragen van ouders uit het 1e leerjaar, dan ben ik
jullie aanspreekpunt. Voor dringende en/of persoonlijke
onderwerpen kunt u het beste contact opnemen met de
klassenmentor.
Karen Wieman
Dag allemaal, ik ben Nabila Zmizem Tlidi, ouder van een
2de klasser. Ik ben in de ouderraad gegaan om betrokken
te zijn met de school en mijn kind. Het bevalt goed omdat
alles bespreekbaar is. Mochten jullie vragen hebben dan
kunnen jullie altijd mailen naar ouderraad-hc@huygens-college.nl.
Nabila Zmizem Tlidi
Hallo, Ik ben Claudia Scheek, moeder van Jomero Ligeon
en hij zit in H2B. Ik ben moeder van 3 kids. Ik vind het belangrijk om in de ouderraad te zitten, om mee te denken
en ik het belangrijk vind als ouder om op de hoogte te
zijn. Zo leef en beleef ik samen met mijn kind de school.
Claudia Scheek
Mijn naam is Sakina Aafar, moeder van 2 jongens, pedagoog van beroep. Mijn jongste zoon Haitam zit in de
derde. Ik zit vanaf zijn eerste jaar op het Huygens college
in de ouderraad. Het contact met school wordt minder
na de basisschoolperiode, er veranderd veel voor de
kinderen maar ook voor de ouders. Ik zocht een manier
om goed betrokken te blijven met school en de schoolcarrière van Haitam goed te blijven volgen. Dit heeft
mij gebracht bij de ouderraad. Het is fijn om met school
aan tafel te zitten en vragen te kunnen stellen over alle
onderwerpen die belangrijk zijn voor mijn kind maar
ook voor alle andere kinderen. Het is ook waardevol voor
school dat ouders meedenken over schoolgerelateerde
zaken. Zo kunnen we samen het beste eruit halen voor de
kinderen.
Sakina Aafar
contactpersonen per leerjaar:
Lj 1: Karen
LJ 2: Nabila en Claudia
Lj 3: Hanan, Malika of Sakina
Lj 4: Rachida
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AFTRAP KUNSTKLAS
Dit jaar is de Kunstklas van start gegaan op het Huygens College.
We organiseren verschillende excursies en workshops, gaan op bezoek bij kunstenaars in hun ateliers, gaan naar
tentoonstellingen en werken aan verdiepende kunstprojecten. Zo werken leerlingen aan hun creatieve skills en
het opbouwen van een portfolio en maken ze kennis met verschillende kunstvormen en de echte kunstwereld buiten de
schoolmuren. Leerlingen die het leuk vinden om zich bezig te houden met kunst en er beter in willen worden, kunnen zich
hiervoor opgeven.
In samenwerking met KetelhuisWG, een energiecoöperatie op het WG-terrein, is ons kick-off project tot stand gekomen.
Onder begeleiding van kunstenaar Ina Sok van Creativity in Company, hebben de leerlingen kunstwerken gemaakt voor
een informatiecampagne. De kunstwerken van de leerlingen waren te zien in etalage kastjes die naast het Huygens College
werden geplaats. Hier is het promo filmpje:
https://www.instagram.com/tv/CXJXGnigavd/?utm_source=ig_web_copy_link
Het volgende project, waarmee we na de kerstvakantie beginnen, zal over lichtkunst gaan. Als de maatregelen het toestaan,
zullen we naar het Amsterdam Light Festival varen, om daar inspiratie op te doen. Vervolgens maken de leerlingen lichtkunstwerken die in school zullen komen te hangen, in ons eigen Huygens Mini Light Festival.
Andrea Simal
docent kunsteducatie
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HUYGENSKALENDER TOT DE VOORJAARSVAKANTIE
10 januari 		
11 t/m 14 januari		
19 januari		
24 t/m 26 januari		
31 januari		
1 februari 		
16 februari		
17 februari		
21 t/m 25 februari

studiedag, geen online les
online lessen
open dag
rapportvergaderingen lj 1 t/m 3
rapportvergaderingen lj. 4
oudergesprekken
lesjesmiddag groep 8
schoolfeest
voorjaarsvakantie

We hopen dat de meeste geplande activiteiten door kunnen gaan. Dat is echter nog afhankelijk van de ontwikkelingen
en maatregelen die genomen worden rondom corona.
Via de website en of per mail wordt u op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen.

