
 

 

Amsterdam, 17 november 2017 

Betreft: nieuwsbrief klas 1 en 2 

 

Beste ouders/ verzorgers van de leerlingen uit klas 1 en 2, 

Volgende week woensdag sluiten we alweer de eerste cijferperiode af. De eerste periode was kort,  

de gezellige decembermaand staat voor de deur. In deze brief informeren wij u over een aantal 

zaken die op school spelen in de komende weken tot aan de kerstvakantie.  

Belangrijke communicatie over zaken aangaande leerjaar 1 en 2 kunt u ook altijd vinden op de 

website in het blok ‘mededelingen afdeling leerjaar 1 en 2’. Klikt u af en toe even op onze site om 

uzelf op de hoogte te stellen van het laatste nieuws van het HLZ. 

 

PTO en magister 

Om meer overzicht en inzicht te krijgen in de toetsen per periode en per leerjaar, is dit jaar voor de 

onderbouw door alle vakgroepen een PTO opgesteld, een zogenaamd Programma van Toetsing en 

Overgang. Het PTO is vervolgens gekoppeld aan de cijferkolommen in Magister. 

Het PTO van het leerjaar van uw kind, kunt u volgende week inzien op de site onder het kopje 

‘ouders’. De leerlingen kunnen het PTO vinden in de ELO/ Magister onder Bronnen. 

 

Het opstellen van de PTO’ s is gedaan binnen de kaders van het toetsbeleid. Het toetsbeleid voor de 

onderbouw  is tijdens de ouderavond aan u gepresenteerd en kent de volgende richtlijnen: 

 

 Per periode zijn er maximaal 4 toetsen per vak 

• 3 cijferkolommen voor toetsen waarvan de weging bepaald wordt door de sectie (zie 

PTO) 

• Ter aanvulling op de 3 cijferkolommen heeft elk vak 2 extra kolommen: 

- 1
e

 kolom voor diagnostisch werk. De indicatie  hiervoor is o/v/g (geen weging) 

- 2
e

 kolom voor een extra cijfer naar keuze (extra toets, participatie, …) 

• Elk  cijfer staat voor 1 toets, dus niet een gewogen gemiddelde van meerdere 

overhoringen/so’s, etc. 

 Per week mag een leerling maximaal 5 toetsen hebben, waarvan er maximaal 3 een 

Proefwerk zijn. (en niet 2, zoals tijdens de ouderavond gecommuniceerd). Een proefwerk 

moet minstens één week van tevoren in Magister staan.  

 Per dag mogen meerdere toetsen worden afgenomen, maar maximaal één is een Proefwerk. 

 

Meer informatie over het toetsbeleid en de overgangsnormen kunt u vinden in onze online 

schoolgids op de website van het HLZ.  



Klankbordgroep ouders en schoolleiding 

Donderdagavond 16 november was de eerste klankbordavond van ouders en schoolleiding. De 

volgende onderwerpen stonden op de agenda:  

- Wordt alles uit mijn kind gehaald wat erin zit? 

- Samenwerking tussen ouders, school en leerling: hoe kan het nog beter? 

- Resultaten van het HLZ versus andere scholen. 

Een uitgebreid verslag van deze avond kunt u lezen in de Ouderbrief die volgende week verstuurd 

wordt. De klankbordavond leverde voor ons als schoolleiding weer nuttige informatie en tips op. Er is 

op prettige toon en in goede sfeer met elkaar gesproken over bovenstaande onderwerpen en meer. 

De volgende klankbordavond zal in het voorjaar zijn, u wordt daarvoor uitgenodigd door de 

Ouderraad. 

 

Schoolfeest donderdag 23 november 

Ter afsluiting van de eerste periode, is er aanstaande donderdag 23 november een schoolfeest voor 

klas 1 en 2. Het schoolfeest is op school in de aula. De coaches uit de hogere klassen zijn al in volle 

voorbereiding. Het thema van het feest is ‘Roderick’ : dandy, chic, keurig en netjes. De avond begint 

om 19:30 uur en duurt tot 22:00 uur. Entree kost 5 euro, inclusief drankjes en chips. Wilt u ervoor 

zorgen dat uw kind om 22:00 uur wordt opgehaald. Als uw kind alleen naar huis mag (fietsen), wilt u 

dat dan per mail aan de mentor doorgeven. 

Vrijdag 24 november zijn de leerlingen van leerjaar 1 en 2 de eerste twee uur vrij. De lessen starten 

het 3e uur om 10u. 

 

Hij komt, hij komt… 

De Sint komt ook altijd even langs op het HLZ.  Dinsdagmiddag 5 december spelen de eerste klassen 

in de aula het Grote Sinterklaasspel. De tweede klassen vieren Sinterklaas met hun mentor. De 

Sinterklaasvieringen starten om 13:00 uur. 

 

Rapportvergaderingen  

Donderdag 7 en vrijdag 8 december zijn de rapportvergaderingen. Er is die dagen een verkort rooster 

(alle lessen een half uur). Om 13:00 uur zijn de leerlingen dan vrij.  

10-minuten gesprekken n.a.v. rapport 1 

Voor de ouders zijn er twee ouderavonden n.a.v. het rapport: dinsdag 12 en donderdag 14 

december. U kunt zich voor deze avonden inschrijven via uw eigen magisteraccount en ontvangt 

daarover eind november bericht per mail. Deze ouderavonden of 10-minuten-gesprekken zijn vooral 

bedoeld om de vakdocenten te spreken. Het is geen avond voor kennismaking  of mentorgesprekken. 

Voor een gesprek met de mentor wordt u persoonlijk door de mentor van uw zoon/ dochter 

benaderd. Zo niet, dan kunt u natuurlijk ook de mentor benaderen voor een gesprek als u daar 

behoefte aan heeft. 

Voor meer informatie over overgangsnormen en rapportage, verwijs ik u naar de schoolwiki (online 

schoolgids) op onze site. 

 

 

 

 

http://hlz.infowijs.nl/


Cultureel Kerstcafé 

Onder leiding van collega Eric Veeger wordt na schooltijd al hard geoefend door de leerlingen uit klas 

1 voor het Cultureel Kerstcafé. Een echte HLZ traditie en één van de mooiste avonden van het 

schooljaar!  

Vele talentvolle ‘bruggers’ bezorgen u een feestelijke, muzikale en sfeervolle zangavond in de aula, 

die voor deze gelegenheid prachtig zal zijn versierd. Alle leerlingen leveren (samen met hun ouders 

) een bijdrage aan het koud buffet, zodat iedereen in de pauze kan genieten van een hapje en een 

drankje. De opbrengsten van deze avonden zijn bestemd voor de goede doelen van dit schooljaar: 

het project van de zonneovens in Malawi en Stichting Hulphond.  

Het Cultureel Kerstcafé vindt plaats op dinsdag 19 december en woensdag 20 december. De 

voorstellingen beginnen om 18:30 uur en eindigen ca. 21.00 uur.  

De kaarten kosten €5- per stuk. De kaartverkoop begint op 4 december. Leerlingen moeten in 

november al kaarten reserveren!  

Wees er op tijd bij en gun uzelf een ontspannen en vrolijke aanloop naar de kerstvakantie!  

 

Kerstviering 

Vrijdag 22 december is de kerstviering. Voor klas 1 en 2 zal deze gehouden worden in de aula. De 

tijden worden nog gecommuniceerd. Alle leerlingen worden verwacht bij de Kerstviering aanwezig te 

zijn. Er zijn die dag geen lessen.  

De Kerstvakantie duurt tot 7 januari. Maandag 8 januari 2018 is de eerste schooldag in het nieuwe 

jaar. 

 

Kookproject klas 2: Grenzeloos Lekker 

In de tweede klassen is inmiddels een start gemaakt met het vakoverstijgende project ‘Grenzeloos 

Lekker’. Een project waarin leerlingen bezig zijn met gezonde voeding, de herkomst van producten en 

eetgewoonten en gerechten uit verschillende landen. Op 16 januari 2018  is de grande finale in de 

Kookfabriek waar alle groepjes het tegen elkaar opnemen tijdens de afsluitende kookwedstrijd. De 

leerlingen gaan hier hun beste gerecht koken en presenteren het geheel in de stijl van het gekozen 

land. Voor die tijd moet er thuis ‘voorgekookt’ en geproefd worden. Hopelijk merkt u daar iets 

lekkers van tussen nu en januari! 

 

Personalia 

Per 1 november heeft Mevr. Melissa Gerard het mentoraat van klas H2A overgenomen van Dhr. Eric 

Veeger. Dit is wel tijdens de ouderavond meegedeeld, maar er is per abuis nog geen mail verstuurd 

aan de ouders van klas H2A. Bij deze dus. Mevr. Melissa Gerard is docente Engels en Spaans. U kunt 

met haar contact opnemen per mail: GER@hlz.nl 

Met ingang van 1 januari 2018 ga ik het HLZ verlaten om een nieuwe uitdaging aan te gaan op het 

Amstelveen College als Afdelingsleider vwo-onderbouw.  Gelukkig hebben we snel een goede 

opvolger gevonden: Dhr. René Donker zal per 1 december de functie van afdelingsleider leerjaar 1 en 

2 bekleden op het HLZ. Dhr. Donker heeft een ruime ervaring als leidinggevende in een 

schoolorganisatie, o.a. op het Ijburg College en het 4e Gymnasium.  

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u hartelijk te danken voor het gestelde vertrouwen in onze 

school en de prettige samenwerking van de afgelopen jaren. Ik wens u en uw zoon/ dochter nog een 

heel fijne en succesvolle schooltijd op het HLZ.  
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Namens de leerjaarcoördinatoren en de mentoren, wens ik u alvast een gezellige decembermaand 

toe.  

Hartelijke groet, 

Mw. Lynn Buikema  

 

Afdelingsleiding leerjaar 1 en 2 per 1 december:  

Dhr. René Donker, afdelingsleider leerjaar 1 en 2 - DONR@hlz.nl 

Dhr. Emiel Neter (coördinator leerjaar 1) – NTR@hlz.nl 

Mw. Louki Maas (coördinator leerjaar 2) – MAS@hlz.nl 


