Haarlem, 10 december 2021
Kenmerk: 2122146ima
Betreft: nieuwsbrief havo

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Volgende week start de tweede toetsweek en dan naderen we alweer de helft van schooljaar 20212022. Met alle leerlingen en ouders zijn via Teams MOL-gesprekken gevoerd om te reflecteren op de
eerste periode en zijn doelen en afspraken gemaakt voor de tweede periode. We hopen dat het lukt
om deze plannen goed tot uitvoering te brengen, dat je in je schoolwerk op schema ligt en dat de
komende toetsweek naar wens gaat verlopen.
Helaas hebben we weer te maken met oplopende coronabesmettingen en vele beperkingen. We
mogen op school alleen onderwijs geven en geen andere leuke, gezellige of feestelijke activiteiten
organiseren. Dit betekent dat we ook dit jaar geen Kerstgala kunnen organiseren voor de
examenleerlingen en geen kerstafsluiting op de vrijdag voor de andere leerlingen. We vinden dit
ontzettend jammer en we hopen dat er na de winterperiode, als de besmettingen afnemen, weer
mogelijkheden zijn voor dit soort activiteiten.
Verder valt ons op dat, door de bijzondere omstandigheden, veel leerlingen moeite hebben met het
neerzetten van een goed schoolritme en een juiste huiswerkattitude. We bieden veel extra
ondersteuningsmogelijkheden maar dit heeft alleen effect als de leerlingen op school en thuis een
goede inzet hebben. Op school is het belangrijk dat de juiste spullen worden meegenomen, dat er
een actieve werkhouding is en dat de mobiel in de tas/kast zit. Na de Kerstvakantie zal onze focus
hierop liggen. Voor thuis is het belangrijk dat het dagelijkse huiswerk zorgvuldig wordt gemaakt.
Verder vind je hieronder een overzicht van de extra ondersteuningsmogelijkheden die momenteel
actief zijn.
Weekendschool
Al enkele jaren zorgt het Coornhert Lyceum ervoor om in de weekenden rondom de toetsweek de
school te openen, zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om op school rustig te werken aan de
voorbereidingen voor de toetsweek. Een aantal docenten komt vrijwillig naar school om de leerling
een studeerplekje te geven. Hieronder een overzicht van de dagen dat de school is geopend en de
werkwijze.
Datum

Hoe werkt het?

Zaterdag 11 december
Zondag 12 december
Zaterdag 18 december

o
o
o
o
o
o

Om 10.00 wordt het 300-gebouw geopend voor de leerlingen.
De leerlingen gaan naar een lokaal (maximaal 8/10 leerlingen per lokaal).
Tijdens deze dagen wordt er in en rondom school 1,5m. afstand
gehouden.
In de lokalen mag men eten en drinken.
De lokalen worden schoon en netjes achtergelaten.
Om 16.00 uur wordt het gebouw weer afgesloten.

SE-trainingen voor de leerlingen van 5H

In de komende weekenden worden de onderstaande ééndaagse SE-trainingen gegeven. Bijna
honderd leerlingen van 5 havo hebben zich aangemeld voor deze trainingen en we zijn ontzettend
blij om te zien dat veel leerlingen gebruik maken van deze extra ondersteuningsmogelijkheid. De
groepen zitten nu helemaal vol en bij economie hebben we met twee extra groepen zelfs moeten
uitwijken naar een groep op de zondag.
Zaterdag 11 december: wiskunde B en economie
Zaterdag 12 december: economie
Zaterdag 18 december: natuurkunde
De bovenstaande trainingen zijn van 9.00 tot 16.00 uur. Naast deze ééndaagse trainingen worden
ook nog verschillende vragenuurtjes aangeboden. Docenten geven dit aan in hun lessen en
onderstaande momenten zijn centraal vastgelegd.
-

5H aardrijkskunde: maandag 20 december 19.30 uur door dhr. Trompert via Zoom.
Alle leerlingen 5H met AK ontvangen hiervoor een uitnodiging via Magister.
4H biologie: zondag 12 december 12.00-14.00 uur op school in het 300-gebouw.

Steunlessen in 3 t/m 5 havo
In het rooster staan de onderstaande steunlessen waar de leerlingen per periode op kunnen
intekenen.
3H op woensdag 1e uur: wiskunde
4H op woensdag 1e uur: biologie, Duits, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde wiskunde A/B
5H op maandag 1e uur: Frans, geschiedenis, scheikunde, wiskunde A, wiskunde B
5H op dinsdag 1e uur: aardrijkskunde, biologie, Duits, (bedrijfs)economie, natuurkunde
Als de cijfers na de Kerstvakantie bekend zijn, komt weer een nieuwe ronde om in te tekenen. We
merken dat bij 3H en 4H nog behoefte is aan een aanvulling van vakken en gaan kijken of wij dit
kunnen realiseren.
Plannen & organiseren en Leren leren
Het goed kunnen plannen, organiseren en effectief leren zijn belangrijke vaardigheden voor nu en
voor de toekomst. Als je dit lastig vindt kijk dan eens op naar de site:
https://maakmijwatwijs.nl/lerenlerenplannen/ . Dit is een (deels) digitaal programma waarin je in
korte tijd leert “plannen & leren” op de manier die bij je past. De doelstellingen van dit programma
zijn gericht op betere resultaten, meer zelfvertrouwen en motivatie & minder stress in huis. Wij zien
dit als een zeer nuttig programma en geven je de gelegenheid dit programma te volgen. Als je
hieraan mee wilt doen, kun je je opgeven bij de coördinator van de havo, mevrouw de Boer-Schuller
(kamer 309).
Training “Meer focus, minder stress”
Met veel enthousiasme gaat Frederiek van Maren steunlessen “Meer focus, minder stress”
aanbieden voor de leerlingen in 5 havo. Zij heeft bij het Centrum voor Mindfulness de opleiding voor
“Mindfulness.b teacher in school” afgerond. In verschillende trainingen in de loop der jaren heeft ze
ruim ervaring opgebouwd met Mindfulness.

Wat is Mindfulness? (uitspraak: [maaintfoelnus] )
Iets mindful doen, is iets met aandacht doen. Tijdens de Mindfulness lessen gaan we leren iets met
(meer) aandacht te doen. Door alle prikkels die leerlingen in deze tijd krijgen, kan het lastig voor ze
zijn om zich te concentreren. Je kunt overal met aandacht bij zijn; op school, tijdens het sporten of
met huiswerk maken. De training helpt leerlingen ook om spanningen en gevoelens van stress te
herkennen en er anders mee om te gaan. Door de oefeningen leren leerlingen zich niet telkens te
laten afleiden door allerlei gedachten en dat brengt rust en ontspanning. Er is veel wetenschappelijk
onderzoek gedaan naar de invloeden van Mindfulness training op het functioneren van leerlingen,
met opvallend positieve resultaten.
Voor wie?
Voor leerlingen die willen leren hoe ze meer grip kunnen krijgen op piekergedachten, om
concentratie te trainen en om meer te leren focussen tijdens het voorbereiden van een toets of een
examen of om zekerder te worden van zichzelf. Leerlingen met faalangst zijn er ook gebaat bij om
meer de regie over hun gedachten in eigen hand te kunnen nemen en zo bewuster en vrijer keuzes te
kunnen gaan maken.
In de lessen wordt wat theorie behandeld, maar het accent ligt op het doen van eenvoudige
oefeningen waardoor de inzichten en technieken meteen de volgende dag al in praktijk kunnen
worden gebracht. We werken in een kleine groep, zodat een prettige en vertrouwde sfeer
gewaarborgd is.
Proefielkeuze 3 havo
Na de Kerstvakantie starten we direct met de profielkeuze-informatieweek. In deze week gaan we
alle leerlingen van 3H onderdompelen in de keuze die voor de deur staat: welke vakken kies je voor
de bovenbouw om (uiteindelijk) examen in te doen? Ouders van 3H krijgen nog een mail met daarbij
de uitnodiging voor de informatieavond op 12 januari 2022.
Voorlichtingsbijeenkomst ouders: Help mijn kind gaat studeren!
Datum: woensdag 15 december 2021
Tijd: 20.15 - 21.00 uur
Uw zoon of dochter oriënteert zich op dit moment in de wereld van het hoger beroepsonderwijs.
Wilt u als opvoeder meer weten over ‘studeren in het hbo’ en wilt u weten waar u rekening mee
moet houden tijdens het studiekeuzeproces? Neemt u dan deel aan de online
voorlichtingsbijeenkomst van Hogeschool Inholland op woensdag 15 december van 20.15 – 21.00
uur, speciaal voor ouders en opvoeders van studiekiezers.
Tijdens de online bijeenkomst behandelen we verschillende onderwerpen, zoals:
• Hoe begeleid ik mijn kind bij zijn/haar studiekeuze?
• Met welke factoren moet je rekening houden bij het kiezen van een opleiding?
• Waar krijgt mijn kind mee te maken op het hbo?
• Wat zijn de verschillen tussen het voortgezet onderwijs/mbo en het hbo?
• Welke begrippen horen bij het hbo?

Goed om te weten: Tijdens deze bijeenkomst krijgt u geen inhoudelijke voorlichting over de
opleidingen van Hogeschool Inholland. Uw zoon/dochter kan tijdens de online open avond van 15
december tussen 17.00 – 20.00 uur alle informatie over studiekeuze en de opleidingen krijgen.
Via de webpagina www.inholland.nl/voor-ouders/ kunt u woensdag 15 december deelnemen aan
de oudervoorlichting. Wij zien u graag op 15 december om 20.15 uur!
Belangrijke informatie op onze website
Examenwijzer 2021-2022
Examenreglement 2021-2022
Overgangsnormen van 3 havo en 4 havo

We hopen jullie met deze informatie ideeën en energie te geven voor de juiste voorbereidingen op
de toetsweek en de volgende periode. We wensen alle leerlingen hierbij heel veel succes.
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van de havo,
Anna Engel-van Westerhoven, decaan havo
Yvon de Boer-Schuller, coördinator havo
Annemarie de Wit, conrector havo

