
        

 

Nieuwsbrief onderbouw, november 2022 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit klas 1, 2 en 3, 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief vanuit de onderbouw met belangrijke data en informatie. Het 

eerste deel van de informatie is bedoeld voor alle ouders. Daarna volgt nog informatie specifiek 

bedoeld voor leerjaar 1 en leerjaar 3.  

 

Mochten er n.a.v. deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen zijn, dan kunt u zich richten tot de 

desbetreffende leerjaarcoördinator. 

We wensen u een fijne dag toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

René Donker Afdelingsleider onderbouw  donr@hlz.nl  

Emiel Neter Coördinator leerjaar 1   ntr@hlz.nl  

Karlot Bosch Coördinator leerjaar 2   kbo@hlz.nl  

Snejana Stambolova Coördinator leerjaar 3   stam@hlz.nl  
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Belangrijke data tot aan de kerstvakantie 

▪ Maandag 5 december Sinterklaas activiteiten vanaf 14:00 uur 
(Sommige klassen zullen door werkdagen van hun mentor op een ander moment Sinterklaas vieren) 

▪ Woensdag 7 december Lesvrije dag 

▪ Woensdag 14 december Sportdag leerjaar 1 

▪ Vrijdag 16 december Sportdag leerjaar 2 

▪ Donderdag 22 december  Sportdag leerjaar 3 

▪ Vrijdag 23 december Kerstafsluiting  

Voor een uitgebreider overzicht van alle geplande activiteiten verwijzen wij u naar de jaaragenda op 
onze website.  

Leerlingbespreking.nl en driehoeksgesprekken 
Leerlingen krijgen bij ons op school, via Leerlingbespreking.nl twee keer per jaar een rapport met 
feedback. Woensdag 7 december wordt de eerste ronde Leerlingbespreking.nl opengezet door de 
mentor, u kunt deze dus vanaf dat moment inzien via het account van uw kind. Deze feedback gaat 
niet alleen over cijfers en resultaten. De feedback gaat ook over inzet, motivatie, 
doorzettingsvermogen, keuzes en uitdaging. Het stoplicht is een totaalbeeld over hoe de vakdocent 
ziet dat het met uw kind gaat.  
 
Het stoplicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellent Ga zo door Let op Pas op 

 

Een rood uitroepteken is dus geen oordeel in termen als ‘slecht’ of ‘onvoldoende’. De vakdocent geeft 

aan ‘PAS OP! Ik maak me zorgen en er moet iets gebeuren.’ Het is een goed bedoeld signaal met 

adviezen om het tij te keren. Het rapport met feedback staat los van de bevorderingsnormen; de 

cijfers zijn nog altijd leidend voor de bevordering. 

 

 

De leerling bekijkt de feedback digitaal en schrijft vervolgens ter voorbereiding op het 

driehoeksgesprek een Actieplan. De leerling krijgt in de mentorles instructies over het omgaan met 

feedback en het schrijven van een Actieplan. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het schrijven van 

dit plan. Dat doet de leerling op school in de mentorles en/of vakles en thuis met ouders. Vervolgens 

bespreekt de leerling het Actieplan tijdens het driehoeksgesprek. 

 

De mentor bepaalt welke leerling hij/zij uit wil nodigen voor het driehoeksgesprek. Als het uw kind 

betreft, wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Wordt u niet uitgenodigd, dan bestaat er vanuit onze 

kant geen reden tot zorg. Uiteraard staat het u vrij om alsnog een gesprek bij de mentor aan te 

vragen. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 50, 51 en 2. 

 



7 december lesvrije dag 
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 

geven 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.  

 

Sociale media/vuurwerk 
Afgelopen weken zijn we alle klassen ingegaan om de afspraken op en buiten school nog een keer 

onder de aandacht te brengen en onze verwachtingen hierover uit te spreken. Gesprekken met 

leerlingen over deze twee onderwerpen kosten ons op dit moment een aanzienlijke hoeveelheid tijd. 

De basis van die gesprekken is dat we regels rond deze onderwerpen hebben en deze ook handhaven. 

We willen u vragen ons daarin te ondersteunen door ook thuis het gesprek aan te gaan. Dit zijn onze 

verwachtingen: 
 

- (Ook) op social media ben je je bewust van wat je zegt, beweert, post. Je zorgt hierbij dat je niet 

kwetst, discrimineert, bedreigt etc. Het plaatsen van beeldmateriaal is aan (wettelijke) regels 

gebonden. Je mag niet zonder toestemming beeldmateriaal van anderen maken en/of 

verspreiden. Het maken en verspreiden van beeldmateriaal van docenten mag dus ook niet. 

 

- Het in bezit hebben van vuurwerk is tegen de regels. Dit geldt ook voor het wettelijk toegestane 

klasse 1 vuurwerk. Dit is omdat al het vuurwerk overlast veroorzaakt en we ons niet willen 

bezighouden met uitzoeken om welke klasse vuurwerk het gaat. Bij in bezit hebben of afsteken 

van vuurwerk, zullen we strenge maatregelen nemen. Soms gaat er een gerucht rond dat iemand 

vuurwerk bij zich heeft en/of gaat afsteken. In dat geval verwachten we van alle andere leerlingen 

dat ze hier niet naar toe gaan. Juist het vormen van publiek maakt het afsteken extra aantrekkelijk. 

 

Regels rond te laat komen: 
Te laat komen kan gebeuren, dat overkomt ons allemaal wel eens. Vandaar dat we de eerste twee 

keer te laat komen voor leerlingen enkel registreren, zonder verdere consequentie. Vanaf de derde 

keer zien we een patroon en zullen er twee stappen te doorlopen zijn voor de leerling die te laat komt:  

1. Briefje halen bij de balie. Hierdoor komt in Magister te staan dat de leerling zich de volgende dag 

om 8 uur moet melden (of 45 minuten voor de start van de eerste les).  

2. De leerling meldt zich volgens de afspraak in Magister. Doet de leerling dit niet, dan wordt de 

afspraak in Magister omgezet in “Spijbelen”. Dit betekent dat de leerling een dubbel lesuur zal 

moeten inhalen.  

Komt een leerling zo vaak te laat dat het zorgelijk wordt, dan wordt uiteraard door de mentor contact 

gezocht met ouders. Met het optellen van de keren te laat komen werken we met periodes. Dit 

betekent dat we vanaf aanstaande maandag “op nul beginnen”. Dit betekent natuurlijk niet dat de 

zorg minder wordt als we in de eerste periode een hoog aantal hebben gezien. 

 

 



Spijbelen 

Als een leerling in een les afwezig is en het is bij ons niet duidelijk waarom, dan komt in Magister de 

rode code AO te staan: Absent Onbekend. De leerling heeft vervolgens vijf dagen om ervoor te zorgen 

dat de code wordt omgezet in AB: Absent Bekend. Gebeurt dit niet, dan wordt het uur omgezet in de 

code Spijbelen. De leerling heeft hierna zelf de verantwoordelijkheid om zich te melden bij de 

leerjaarcoördinator, om instructies te krijgen over het (dubbel) inhalen van dit uur. 

 

Schoolgids 
Voor informatie over overgangsnormen, schoolregels, verzuim of andere zaken, verwijzen we u naar 
onze schoolgids op de website: https://hlz.infowijs.nl/ . 
 

 
Buitenschoolse Activiteiten: 
Alle leerlingen hebben een mail ontvangen (op woensdag 16 november verstuurd) over de 
buitenschoolse activiteiten die gaan starten in de week van 28 november. We hebben weer toffe 
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 en 
natuurtekenen. 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)  
 

Sinterklaasviering 
De Sint en zijn pieten weten bijna elk jaar ook het HLZ te vinden. Afhankelijk van de beschikbaarheid 
van de mentor(en) zal dit, met de klas, gevierd worden op maandag 5 december of een ander moment 
in de week. Leerjaar 1 start na het 6e uur (14:00 uur) en leerjaar 2 en 3 na het 7e uur (14:45 uur) . 
 

Kerstviering 
Vrijdag 23 december zullen we, het jaar afsluiten. Elk leerjaar doet dat op zijn eigen manier. De 
mentor zal alle belangrijke informatie hierover met de klas bespreken. De leerlingen zullen uiterlijk 
rond 14:00 uur de school verlaten en de vakantie kunnen starten. Deze dag is een verplichte lesdag. 
 

Sportdagen, klas 1, 2 & 3 
De eerste sportdagen komen eraan en kunnen vooralsnog doorgaan. De leerlingen worden hier in de 
gymlessen voor klaargestoomd. Op het programma staat: 
 
Klas 1: (14-12): basketbal in de Apollohal 

Klas 2: (16-12): volleybal in de gymzalen op school 

Klas 3: (22-12): voetbal in de Apollohal 

 

Klas 1 en klas 3 hebben op deze dag geen reguliere lessen. Voor klas 2 zullen een aantal lesuren komen te 

vervallen. Meer informatie hierover zullen we met uw kind delen. 
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Laptopgebruik 
We verwachten van alle leerlingen dat ze dagelijks een laptop en oplader bij zich hebben, naast hun 

schoolboeken. Let er daarbij op dat de laptop thuis wordt opgeladen, zodat deze de volgende dag 

probleemloos kan worden ingezet.  

 
Schaatsen op de Jaap Edenbaan tijdens de gymlessen 

Traditiegetrouw gaan we de eerste twee weken na de kerstvakantie, tijdens de gymlessen, schaatsen 
op de Jaap Edenbaan. Voor de kerstvakantie zullen de gym collega’s uitgebreid bespreken in de lessen 
wat er begin januari op het programma staat en wat er van de leerlingen verwacht wordt. Onze 
ervaring is dat schaatsen als heel leuk door de leerlingen wordt ervaren. In de kerstvakantie sturen we 
ook nog een mail aan alle leerlingen met alle informatie die nodig is. 

Hieronder delen we alvast de samenvatting van wat er in de lessen besproken zal worden  

1. Reizen naar de ijsbaan: 

• Leerlingen moeten zelfstandig naar de ijsbaan komen. We adviseren om dit te doen op de 
fiets, omdat dit de snelste manier is. We vertellen altijd dat het meer dan wenselijk en veilig is 
om in groepjes te fietsen.  

• In de praktijk blijkt dat veel ouders carpoolen en hun kind brengen. Natuurlijk kan en mag dit. 
Mocht u hiervoor kiezen, neem dan zoveel mogelijk kinderen mee       

• Ook de bus is een optie, al zeggen we wel altijd dat het kan zijn dat je daardoor veel te laat 
aankomt op de ijsbaan, wat ten koste gaat van de schaatstijd. 
  

2. We vertellen de leerlingen wat ze niet moeten vergeten om mee te nemen: 

• Handschoenen; deze zijn verplicht ook met warm/mooi weer! 

• Muts/helm; dit biedt extra bescherming. (Nog) niet verplicht, maar wel een aanrader! 

• Schaatsen; wanneer uw kind geen schaatsen heeft dan is het lenen van iemand anders de 
beste optie. Ook is het mogelijk om voor een relatief laag bedrag schaatsen kopen die in 4 
maten versteld kunnen worden. We zeggen altijd dat we het zonde van het geld vinden om 
meer dan 1x schaatsen te huren. De eersteklassen schaatsen in principe 4x, de tweede en 
derde klassen en U1, U2 en U3 schaatsen 2x 

• Geld; als je schaatsen moet huren*, €7,- liefst gepast, maar pinnen kan ook!!  

*Geld mag nooit een probleem zijn om niet te gaan schaatsen. Als dit wel het geval is, dan  
  horen we dat graag van u, zodat we naar een goede oplossing kunnen zoeken. 

3. Schaatsduur: 
We proberen de les zo lang mogelijk te laten duren op de ijsbaan. Leerlingen die het 2e en 3e 

uur schaatsen hebben wel minder schaatstijd, dan leerlingen die daarna les hebben. Dit heeft 

te maken met de pauze die ervoor zit. De gymdocent zal proberen te regelen dat leerlingen 

die in die week/weken het 2e en 3e uur gymles hebben, eerder weg kunnen van het 1e uur of 

dat de les van dat uur kan vervallen zodat leerlingen de dag starten met een lekkere lange 

schaatsles. We zijn wel verplicht aan onze collega’s om te zorgen dat leerlingen weer op tijd 

op school zijn i.v.m. de volgende les. 

Dan natuurlijk nog even het precieze adres: 
Jaap Edenbaan: 
Radioweg 64 (een zijstraat van de Kruislaan) 
1098 NJ Amsterdam 



Schoolfotograaf 
Inmiddels hebben de leerlingen hun schoolfoto mee naar huis gekregen, de foto’s zitten in 
een verzegelde envelop. Als u de foto niet wilt, dan graag de bijgevoegde factuur omdraaien, 
zodat het adres van de fotograaf zichtbaar wordt. Graag de envelop zelf op de bus doen en 
niet meegeven naar school. 
 
 

Problemen met magister 

Mocht u problemen hebben met inloggen op Magister, stuurt u dan een mail aan barl@hlz.nl 

 
Leerplicht, verzuim en verlof 

De meeste leerlingen zijn altijd en op tijd op school. Natuurlijk kan het gebeuren dat uw kind een keer 
te laat komt. We zitten er als school bovenop omdat we zorg hebben voor uw kind. Vaak te laat 
komen of meerdere keren een ziekmelding betekent vaak dat er meer speelt behalve de ziekte 
(Corona gerelateerde klachten uitgezonderd). Wij werken als school nauw samen met de GGD.  

Hieronder nog even wat afspraken op een rij m.b.t. verzuim en verlof: 

• Afwezigheid moet vooraf telefonisch (020-6627983) of via de e-mail (absentie@hlz.nl) gemeld 
worden. Als u een mail stuurt, is het belangrijk om een 06- nummer te vermelden waarop u 
bereikbaar bent. 

• De ouder meldt ziekte tussen 8.00 en 9.30 uur op de eerste dag van afwezigheid. Op elke 
ziektedag belt een ouder naar school of stuurt een mail naar absentie@hlz.nl.  

• Een betermelding op de eerste dag van terugkomst wordt ook op deze manier bevestigd. 

• Mocht het niet lukken om medische afspraken buiten schooltijden te plannen, dan dient de 
afspraak minimaal een dag vooraf op bovenstaand telefoonnummer te worden gemeld of 
middels het mailadres absentie@hlz.nl 

• Afwezigheid die vooraf niet juist is gemeld door de leerling of de ouder, zal achteraf niet 
aangepast worden. 

• Verlof kunt u bij de leerjaarcoördinator aanvragen. Dit hoort zes weken van tevoren te 
gebeuren, zodat wij ruim de tijd hebben om u te informeren of het verlof wel of niet wordt 
toegekend. Wij ontvangen (behalve in het geval van begrafenissen) ook graag een bewijsstuk 
samen met het verlofformulier https://hlz.nl/verzuim-en-verlof/ 
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Berichtgeving voor klas 1 

 
Schoolfeest: een groot succes! 

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. 

 

 

Theaterbezoek: 

Op donderdag 1 en vrijdag 2 december gaat leerjaar 1 naar het theater. Hierover heeft u op 

donderdag 3 november een mail over ontvangen. 

De indeling vindt u hieronder: 

Donderdag 1 december: U1A, V1A en HV1A  

Vrijdag 2 december: HV1B, HV1C, H1A  
 

In het kader van het cultuurbeleid op het HLZ zullen de leerlingen een theatervoorstelling in Theater 

De Krakeling bezoeken (Westergasterrein: Pazzanistraat 15, Amsterdam). Het bezoek is op kosten van 

de school en zal begeleid worden door mentoren en docenten van de 1e klas. De voorstelling zal om 

19:30u beginnen en duurt ongeveer 70 minuten. De leerlingen zullen in de mentorles worden 

voorbereid op het voorstellingsbezoek en zullen op de dag zelf op eigen gelegenheid naar het theater 

gaan, waar zij om 19:15u worden verwacht.  

Voor de leerlingen is de jeugdvoorstelling ‘Controle’ van theatergroep Maas Theater & Dans 

uitgezocht. Een aaneenschakeling van breakdance, fysieke komedie, livemuziek, film en bizarre humor. 

De voorstelling gaat over controle hebben, loslaten, grip blijven houden en tegelijkertijd vrij willen zijn. 

“De dansers bevinden zich tijdens de voorstelling op een bewegende vloer met het gevoel niet ‘in control’ te zijn. Zij geven 

daarbij antwoord op de vragen: wie wil je zijn en hoe wil je in de wereld staan? Doordansen met verrotte knieën om te 

ontsnappen aan algoritmes en verantwoordelijkheden?´ – Maas Theater en Dans 

 

Mochten er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan Sophie Munsterman: muns@hlz.nl.  

 

 



Cultureel Kerstcafé 

Maandag 19 en dinsdag 20 december is het dan eindelijk weer zover, Omdat we door Corona 2 jaar 

lang genoodzaakt waren deze bijzondere en geweldige avonden te cancelen, zijn we zeer verheugd 

dat het CKC (Cultureel Kerst Café) weer georganiseerd mag worden.  

Een groot deel van onze eersteklassers hebben wekenlang hard geoefend en zijn er bijna helemaal 
klaar voor. Zij zullen hun beste beentje voorzetten om er een geweldig muzikaal feest van te maken. 

De deuren zijn geopend vanaf 18:15 uur, het programma start om 18:30 uur. Zorgt u ervoor dat u op 
tijd aanwezig bent?! De avond zal rond 21:00 uur afgelopen zijn.  

Leerlingen uit leerjaar 1 zijn op dinsdag 20 en 21 december het 1e uur vrij   

De avonden staan in het teken van ons goede doel: Onderwijsprojecten in Oeganda (via Edukans). De 
opbrengsten van de kaartverkoop en de consumptiebonnen komt volledig ten goede aan dit goede 
doel. Uw kind heeft deze week via de mentor gehoord voor welke avond hij/zij hapjes mee moet 
nemen naar school. Wilt u er zorg voor dragen dat dit ook gebeurt?  

De klassen HV1A, HV1C en V1A verzorgen het buffet voor maandag 19 december 
De klassen HV1B, H1A en U1A verzorgen het buffet voor dinsdag 20 december 
 
De kaartverkoop voor deze avond(en) gaat via de motor achter deze avonden, dhr. Eric Veeger.  
(vee@hlz.nl). Alle informatie hierover zal hij in de muziekles geven. 

 

HOMi app 

De mentoren doen hard hun best om de leerlingen bewust te maken hoe belangrijk het is om 

overzicht te houden en goed te kunnen plannen, iets waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. 

Het is meer dan wenselijk dat u uw kind ook regelmatig vraagt naar hoe het gaat en meekijkt in de 

app. Uw kind kan uw ondersteuning op het gebied van huiswerk plannen, maken en vocabulaire 

bijhouden heel goed gebruiken.  

 

Bezoek OBA 

Zoals u weet krijgt uw kind binnenkort een gratis OBA bibliotheekpas. Daar hoort ook een rondleiding 

aan de bibliotheek bij: de Roelof Hartplein bibliotheek. Die bezoeken zullen plaatsvinden in de laatste 

drie schoolweken van december. 

Veel kinderen en ouders zullen wel eens in een bibliotheek komen, maar er zijn ook nog genoeg die 

daar nog niet zo vaak komen. Daarom vragen wij ook u om uw kind te stimuleren om naar de 

bibliotheek te gaan en regelmatig een nieuw boek en/of een e-boek uit te zoeken.  

 

Werving 

De komende periode staat ook in het teken van de werving, een spannende tijd voor groep 8 

leerlingen en hun ouders. Voorafgaand aan de open dagen (dinsdag 24 en woensdag 25 januari 2023), 

gebeurt er best veel achter de schermen. Onze leerlingen zijn onze beste ambassadeurs en zij mogen, 

als ze het leuk vinden, hun (oude) basisschool gaan bezoeken om daar iets te vertellen over het HLZ. 

Wellicht vindt u het leuk om een kijkje te nemen op onze vernieuwde website, speciaal voor groep 8 

kinderen en hun ouders (www.welkomophethlz.nl) 

mailto:vee@hlz.nl
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Berichtgeving voor klas 3 

Profielkeuze 
Inmiddels werken de leerlingen van klas 3 in hun mentorlessen aan hun profielkeuze, het proces 
wordt door de mentor en de decaan begeleid. Op 13 december 2022 is er een informatieavond voor 
ouders over de profielkeuze. Definitieve informatie hierover krijgt u zo snel mogelijk van de decaan.  
 
Eindejaarsdiner 

Op 21 en 22 december is er de mogelijkheid op school om met de mentorklas het kalenderjaar af te 

sluiten met een zelf verzorgd diner.  

 

 

 
 

 

  


