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Voorwoord
Het schooljaar is een maand oud en ik kan u verzekeren dat het bijzonder fijn is weer als
een normale school te kunnen draaien. Bij het woord normaal moet natuurlijk wel een
kanttekening geplaatst worden, want het coronavirus laat ons nog niet met rust. Toch willen
wij open blijven, want er is duidelijk gebleken dat het sluiten van scholen een negatief effect
had op leerlingen, ouders en de maatschappij in haar geheel. Wij houden de ontwikkelingen
rondom het virus scherp in de gaten en blijven de richtlijnen van de overheid, het RIVM en
de GGD volgen. Naast de, in onze ogen, belangrijke maatregelen als ‘kuchschermen’,
afbakening met grondlijnen en ontsmettingsmiddelen in alle ruimtes proberen we zoveel
mogelijk de 1,5 meter regel te handhaven, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te
houden. Gelukkig is het aantal besmettingen op het HLW zeer klein ( twee leerlingen zitten
thuis in quarantaine) en kan het onderwijsproces vooralsnog gewoon doorgang vinden.
dhr. W.B. van Leeuwen,
waarnemend rector

Personeel
Dit schooljaar verwelkomen wij drie nieuwe vakcollega’s, te weten:
Dhr. H. Jamal voor het vak scheikunde, Mevr. J. Moll voor het vak beeldende vorming en
Dhr. P. Cotterell voor het vak economie. Zij zijn met veel plezier begonnen en beginnen hun
draai te vinden op school.

Ook heeft de schoolleiding versterking gekregen door de komst van twee nieuwe
conrectoren, mevrouw I. van ’t Hull en dhr. D. Homoet. Beiden zijn zeer gemotiveerd om op
onze school aan de slag te gaan en ook zij voelen zich al helemaal thuis op het HLW.
De komst van twee nieuwe directieleden betekent dat mijn vertrek aanstaande is, ik sluit
mijn loopbaan voor de kerstvakantie, na 33 jaar op het HLW, met een goed gevoel af. De
exacte datum laat ik u natuurlijk nog weten.
Wij wensen alle nieuwe collega’s veel succes en plezier op onze mooie school!

Startgesprekken
Op dinsdag 25 augustus hebben voor alle leerlingen,
ouders en mentoren de startgesprekken plaatsgevonden.
In dit startgesprek zijn, naast het kennismaken met de
mentor, ook de doelen en ambities voor het komende
jaar besproken. Wij vinden het erg belangrijk om dat
gesprek samen met onze leerlingen én hun ouders te
voeren. De goede samenwerking tussen school, leerling
en ouders is een belangrijke pijler onder een succesvol
(studie)resultaat. Het startgesprek is hiervoor een belangrijk vertrekpunt. In dit cursusjaar zal nog een
drietal momenten volgen in dezelfde opzet (leerling, docent en ouder). Ook hier zal gesproken
worden over behaalde resultaten, doelen en ambities. Zo blijven we van en mét elkaar goed op de
hoogte van hetgeen er speelt. Heeft u nog geen startgesprek gevoerd? Aarzel niet om contact op te
nemen met de mentor van uw kind!

Onderwijs op afstand
De huidige situatie rondom het coronavirus kan betekenen dat er in het
lopende schooljaar meer leerlingen en docenten dan normaal, tijdelijk thuis
zullen blijven; óf in quarantaine óf in afwachting van de testresultaten. Daar
waar docenten thuis moeten blijven en niet ziek zijn, kan onderwijs vanuit

huis verzorgd worden. Als het leerlingen betreft kan onderwijs thuis gevolgd
worden.

Hoe doen we dat op het HLW?
Als je als leerling thuis bent zie je in magister de weektaken per vak. Alle docenten zetten de weektaak klaar en
voorzien in een contactmoment per week. Dat zal in veel gevallen gewoon op het normale lesmoment zijn. Een
persoonlijke, afwijkende afspraak maakt de docent als dat nodig is. De thuiszittende leerling kan zo gewoon aan het
werk met al zijn vakken, en met een vast contactmoment per week, per vak. Naturlijk kan de leerling de docenten altijd
mailen.

Als de docent thuis moet blijven, maar niet ziek is, geeft hij/zij les via Microsoft Teams. De leerlingen zijn in een
dergelijk geval gewoon op school en kunnen plaatsnemen in de mediatheek of aula. Daar loggen zij in op Teams via hun
laptop/iPad/telefoon en krijgen zo instructies van de betreffende docent. Belangrijk is dat alle leerlingen de beschikking
hebben over een 'device' met daarop de applicatie Teams.

Hoewel deze situatie niet ideaal is, zorgen we er op deze manier wel voor dat de continuïteit van ons onderwijs
gewaarborgd blijft, en de achterstand voor onze leerlingen niet nodeloos oploopt.

Rest ons verder u een goed en gezond jaar te wensen. Wij zullen u via de nieuwsbrief zoveel mogelijk op de hoogte
houden van de ontwikkelingen op het HLW.

Mocht uw kind corona-achtige symptomen hebben,
houd hem/haar dan thuis!

Schoolfoto’s
Maandag 21 september start het HLW met de
verkoop van de schoolfoto’s. Die zijn elke dag na de
tweede pauze bij de conciërgeloge te verkrijgen en
kosten € 5,- per set Een set foto’s bestaat uit een
klassenfoto, een grote portretfoto, twee middelgrote
en acht pasfoto’s. Een leuk aandenken aan dit schooljaar en de klas van uw kind!
Let op! Er is geen pinapparaat bij de concierge, dus alleen contant te betalen, liefst gepast.

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie

zaterdag 10 oktober 2020 t/m zondag 18 oktober 2020
zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie
Paasweekend

zaterdag 20 februari 2021 t/m zondag 28 februari 2021
zaterdag 3 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie
Hemelvaart-

zaterdag 24 april 2020 t/m zondag 9 mei 2021

weekend
2e Pinksterdag

donderdag 13 mei 2021 t/m zondag 16 mei 2021
maandag 24 mei 2021

Zomervakantie

zaterdag 10 juli 2021 t/mzondag 22 augustus 2021

LET OP!
Het Paasweekend begint op zaterdag 3 april, Goede vrijdag is geen vrije dag.
De meivakantie begint op zaterdag (en niet vrijdag) 24 april.
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