
 

 

December 2022 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Graag blikken we, drie weken voor de kerstvakantie, in deze Nieuwsbrief terug op de 

afgelopen periode en kijken we vooruit naar wat er komen gaat.  Alle ouders van 

leerlingen in de onderbouw hebben eerder deze week al een uitgebreide brief gekregen 

over de komende weken, er zullen daardoor enkele berichten dubbel worden gebracht. 

We eindigen met een greep uit de vele activiteiten die er waren in de afgelopen 

maanden. Een actueler overzicht van al onze activiteiten is te vinden op onze facebook 

pagina 

 

Alvast fijne feestdagen toegewenst!  

 

Namens de schoolleiding 

Met vrolijke groet, 

Wilfred Vlakveld  

 

Leerlingenbespreking.nl en 7 december een lesvrije dag 

Alle docenten zijn druk in de weer met het invullen van leerlingenbespreking.nl 

waarmee we feedback geven aan de leerlingen die op basis van die feedback, waar 

nodig, een plan van aanpak schrijven. Leerlingbespreking.nl is een relatief nieuw 

instrument op het HLZ. Op woensdag 7 december krijgen de docenten een workshop 

van Leerlingbespreking.nl om op een nog betere en krachtigere manier feedback te 

geven. In de middag komen alle docenten samen om de gegeven feedback woorden te 

ven en te verduidelijken aan de mentoren. Het doel is dat uw kind een zo helder 

mogelijke lijst aan feedback krijgt en hier natuurlijk weer mee verder kan. Omdat we 

deze tool heel belangrijk vinden, is ervoor gekozen om van deze dag een lesvrije dag te 

maken voor de leerlingen. 

 

PWS-presentaties  

Ruim 150 leerlingen uit vooral de examenklas zijn momenteel betrokken bij het 

produceren van hun masterproef op het HLZ: het profielwerkstuk (PWS). 

Ze zijn daar in het voorexamenjaar mee begonnen en ronden het voor het einde van dit 

kalenderjaar af. Om hun ervaringen te delen met elkaar, met alle leerlingen uit de 

voorexamenklassen (4 havo en 5 vwo) en ook met het docententeam is er een 

Presentatiemiddag voorzien. Deze zal plaatsvinden op donderdag 15 december tussen 

14 en 16 uur.  

https://www.facebook.com/www.hlz.nl
https://www.facebook.com/www.hlz.nl


 

 

Leerlingen vertellen daar in tweetallen heel in het kort (10 minuten) over de aanleiding 

tot en inhoud van hun onderzoek, en delen er de vaak spannende opbrengst van.  

Ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om de presentatie van hun 

kind te komen bekijken. 

 

Kerstafsluiting 

Het jaar wordt op vrijdag 23 december traditioneel afgesloten met een kerstactiviteit. 

De verschillende jaarlagen geven allen een eigen invulling aan deze dag en de mentoren 

bespreken dit met de leerlingen. Deze dag eindigt op tijd; de bovenbouw zit ’s morgens 

samen aan het ontbijt en bij de onderbouw is de laatste groep leerlingen uiterlijk om 

14.00 uur klaar.  

 

 

Lesuitval en verkorte lesroosters 

De onverwachte uitval van docenten (en leerlingen) is vanwege corona, nog steeds iets 

hoger dan we gewend zijn. We hopen natuurlijk dat snel zal verdwijnen. Daarnaast zijn 

er ontwikkelingen in de organisatie van het onderwijs die ervoor zorgen dat er sprake is 

van meer geplande lesuitval. Bij de cao-onderhandelingen zijn de VO-besturen en de 

vakbonden overeengekomen dat docenten in hun baan meer ontwikkeltijd hebben 

gekregen. Voor deze ontwikkeltijd hebben scholen geen extra bekostiging gekregen en 

de benodigde tijd moet uit het bestaande lesrooster worden gehaald. Wij hebben dit, 

natuurlijk in overleg met de MR, opgelost door drie keer in het jaar een verkort 

lesrooster te organiseren zodat er middagen worden vrijgespeeld waarin docenten 

samen aan onderwijsontwikkeling werken. Daarbij heeft iedere vaksectie de 

mogelijkheid om een (les)dag ‘op de hei’ te werken aan het onderwijsprogramma. 

Hierdoor vallen er soms enkele lessen uit. Samen met de MR zorgen we ervoor dat de 

verplichte onderwijstijd in een jaar wel wordt gehaald.        

 

Corona 

Vrijwel elke dag krijgen we melding van leerlingen en collega’s die besmet geraakt zijn 

met het virus. Gelukkig niet de aantallen van vorig jaar, maar je kunt nog behoorlijk last 

hebben van een besmetting. We hebben scenario’s geschreven en besproken met de 

MR zodat we alle beslissingen al hebben genomen mocht er een landelijke oproep 

komen tot het nemen van maatregelen.  

Voor nu zijn de basismaatregelen t.a.v. hygiëne en gezondheid, zoals die samenlevings-

breed gelden van kracht:  

• Handen wassen  

• Hoesten en niezen in de elleboog  

• Blijf thuis bij klachten en doe een test  

We hebben daar als schooleigen maatregel aan toegevoegd:  



 

 

• Gescheiden pauzes om grote drukte in de gangen en bij de ingang te voorkomen  

• Testen voorafgaand aan een reis  

Je kunt via deze link de regels vinden die, vanuit de overheid, nu gelden in geval van een 

besmetting.  

 

 

 

Voedselbank 

Traditiegetrouw ondersteunen we rond de kerstdagen de 

Voedselbank en dit jaar hebben we uw steun nog meer nodig, want 

niet eerder was de nood zo hoog. Deze week werd duidelijk dat 

men bij de Voedselbank vreest voor tekorten en dat er een 

aanmeldstop dreigt. Daarnaast is er een grote onzichtbare groep die 

net niet in aanmerking komt voor steun, maar door de 

energiekosten en oplopende inflatie enkel weet te besparen op 

voedsel. Ook dit jaar gaan we dus pogen tenminste honderd kratten 

te vullen! Vanaf maandag 12 december tot en met vrijdag 16 

december staan er dozen klaar bij de conciërge om etenswaren in 

te doen. (Zie bijgevoegde lijst, uiteraard graag binnen de 

houdbaarheidsdatum) 

Wij hopen op uw steun, dus mest de keukenkastjes uit, vis blikken bonen uit de la en 

stop het in de rugtassen van uw kinderen of neem het mee als u voor het 

driehoeksgesprek naar school komt! 

Met vriendelijke groet, 

Ruud Hilkmann | Snejana Stambolova | Joffrey Daniëls 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Alle leerlingen hebben een mail ontvangen (op woensdag 16 november verstuurd) over 

de buitenschoolse activiteiten die zijn gestart in de week van 28 november. We hebben 

weer leuke activiteiten waar ze zich voor in hebben kunnen schrijven. Zo bieden we na 

school, op verschillende dagen, de volgende activiteiten aan: theater, schaatsen, 

zaalvoetbal, Chinees, schaken, basketbal, natuurtekenen en de leerlingenraad. Mocht 

uw kind zich niet hebben ingeschreven, maar toch tijd hebben en het leuk vinden om 

deel te nemen aan één of meer activiteiten, dan kan hij/zij een mail sturen aan Jorick 

Wessels (wesj@hlz.nl) 

 

Verbouwingen 

Wellicht heb je verhalen horen langskomen over mogelijke verbouwingen van het HLZ. 

Bij dezen geven we graag een toelichting op deze verhalen. We zijn inderdaad al enkele 

jaren bezig met de voorbereidingen van een verbouwing van het HLZ. We zitten in een 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
mailto:wesj@hlz.nl


 

 

prachtig gebouw dat we de afgelopen jaren flink hebben opgeknapt. Om het gebouw 

toekomstbestendig te houden wordt het echter wel tijd voor een echte renovatie. Zo 

willen we bijvoorbeeld graag een veel grotere kantine waar leerlingen in pauzes 

tussenuren prettig kunnen verblijven. Omdat het HLZ de status heeft van een 

gemeentelijk monument mogen we de school niet uitbreiden. Omdat de school na 

renovatie te klein zal zijn voor ons huidige leerlingenaantal zijn we op zoek gegaan naar 

extra ruimte en die hebben we gevonden in Jan van Eijckstraat. Dit pand wordt het 

komende jaar gerenoveerd en mogelijk in de loop van het komende schooljaar, of het 

jaar daarna, zullen de eerste klassen daar hun onderwijs op het HLZ volgen. De 

Gemeente Amsterdam volgt een prioriteitenlijst van scholen die gerenoveerd gaan 

worden en wij zijn waarschijnlijk over 3 tot 4 jaar aan de beurt voor de uitvoering 

hiervan. Omdat we dit wel erg lang wachten vinden zijn we druk bezig om ervoor te 

zorgen dat, vooruitlopend op de renovatie, er deze zomer een ventilatiesysteem wordt 

aangelegd en alle plafonds worden vervangen. We houden iedereen op de hoogte van 

verdere ontwikkelingen.    

 

Studiezaal 

Net als vorig jaar is de studiezaal de hele dag open voor leerlingen om te leren en te 

werken. En net als vorig jaar zijn er, behalve op vrijdag, dagelijks vanaf 13.00 uur 

studenten, stagiaires en docenten van diverse vakken aanwezig om leerlingen te helpen 

met hun studie. 

 

 

Dag van de Duitse taal, Dag van de Spaanse taal, Dag van de Franse taal 

De talen zijn belangrijk op het HLZ en in de afgelopen weken 

vierde een aantal talen hun ‘dag van….’  Naast aandacht voor 

de cultuur, de klederdracht was ook eten steeds een 

terugkerend thema. Flamenco en churros uit Spanje, crêpes uit 

Frankrijk en een sectie Duits in klederdracht. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Dag van het OOP 

Een school kan niet functioneren zonder een 

goede ondersteuning. Deze week vierden we 

de dag van OOP en namen docenten tijdens 

de lunch de taken van onder meer de 

conciërges over terwijl de leerlingen hen 

trakteerden op een lunch.  

 

 

Paarse vrijdag 

Vrijdag 9 december is het Paarse Vrijdag en natuurlijk wordt op het HLZ ook aandacht 

besteed aan sekse-, gender- en seksuele diversiteit omdat iedereen zichzelf moet 

kunnen zijn. Hoe dit eruit gaat zien wordt het beste geïllustreerd met de brief van 

leerlingen van de GSA aan de mentoren. 

 

Beste mentoren,  

Negen december is het dan zo ver, Paarse Vrijdag. Wij zijn van de GSA (gender sexuality 

alliance) en organiseren de Paarse Vrijdag op het HLZ. Deze dag is om aandacht te 

vragen voor de LHBTQIA+ door middel van paars te dragen. Wij dragen paars deze dag 

om te laten zien dat wij op deze school mensen in de LHBTQIA+ gemeenschap 

accepteren en hen verwelkomen. Als mentoren van de klassen vragen wij jullie hierover 

te praten in de mentorles van de week van 9 december. Dit kan door middel van een 

actueel onderwerp zoals het WK in Qatar (schending van homorechten), uitleggen wat 

deze dag in houdt en/of de afkorting LHBTQIA+ uitleggen.  

Ook zouden wij het op prijs stellen als jullie nog een woordje zouden doen over de GSA 

om meer leden te werven. Wij hebben een eigen emailadres gsa@hlz.nl waar leerlingen 

zich kunnen aanmelden of bereiken voor hulp. Voor meer informatie over LHBTQIA+, de 

GSA en paarse vrijdag kunt u kijken op de officiële website van de GSA, Home - GSA 

Netwerk GSA Netwerk. Hier staat onder andere veel informatie zoals een begrippenlijst 

en wat een GSA precies doet.  

Alvast bedankt en wij hopen jullie vrijdag 9 december in paars te zien.  

  

mailto:gsa@hlz.nl
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gsanetwerk.nl%2F&data=05%7C01%7CVLAW%40hlz.nl%7Cbee58928dc684ed9f63a08dad47285d7%7Ce82194830d7a4fa8ad030d587562e586%7C1%7C0%7C638055886154313473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4hZSzokBpgxe7PU4FUxUfsM7EkGf4SPY8tRiEPFaT9k%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gsanetwerk.nl%2F&data=05%7C01%7CVLAW%40hlz.nl%7Cbee58928dc684ed9f63a08dad47285d7%7Ce82194830d7a4fa8ad030d587562e586%7C1%7C0%7C638055886154313473%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4hZSzokBpgxe7PU4FUxUfsM7EkGf4SPY8tRiEPFaT9k%3D&reserved=0


 

 

 

 

 

 

Toneelbezoek  

De tweede en de vierde klassen zijn al naar de Krakeling 

geweest voor een toneelvoorstelling. Helaas moest het 

geplande bezoek van de eerste klassen vanwege ziekte van de 

acteurs worden uitgesteld. 

 
 
 
 
 
 

Schoolfeest eerste klas  
Het eerste schoolfeest voor de eersteklassers op het HLZ was een daverend succes. 

Onze eigen Dj’s Calvin en Joffrey maakten er een groot dansfestijn van, waar alle credits 

gaan naar onze brugklascoaches die het feest hebben georganiseerd. 

 

 

 


