Bilthoven, 12 april 2016
Geachte ouders, verzorgers,
Activiteitenweek en maatschappelijke stage H4
Vorige week hebben alle leerlingen deelgenomen aan excursies en interessante activiteiten
binnen de school. Er was een gevarieerd aanbod voor zowel havo als vwo en het is altijd
geweldig om te zien hoe enthousiast bijvoorbeeld de leerlingen van havo 2 uit de bus
stappen na de excursie naar Barger Compascuüm. Verder is het leuk te vermelden dat er
vanuit de instellingen waar onze leerlingen uit 4 havo stage liepen veel complimenten waren
over de inzet van onze leerlingen.
Update vernieuwbouw
Sinds mijn vorige nieuwsbrief zijn er belangrijke stappen gezet richting de vernieuwbouw
van ons schoolgebouw. Het werkelijke bouwproces start in het voorjaar van 2017 en bij de
start van schooljaar 2018-2019 (augustus 2018) moet het gebouw opgeleverd zijn en de
school weer volledig in gebruik worden genomen. Tijdens de verbouwing draait de school
gewoon door, maar we maken gebruik van 6 ‘wissellokalen’. Verder wordt optimaal gebruik
gemaakt van de schoolvakanties om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
In de maanden januari en februari van dit jaar hebben we met een werkgroep het
programma van eisen opgesteld en op basis daarvan heeft een aantal architectenbureaus
deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure. We hebben inmiddels een architect
geselecteerd, maar gezien de beroepstermijn nog niet verstreken is, kan ik op dit moment
nog niet bekend maken welk bureau geselecteerd is. De komende maanden zal de architect
een voorlopig en een definitief ontwerp gaan maken.
Bij de vernieuwbouw blijft het grootste gedeelte van ons gebouw overeind. Alleen in het
middengebied (Kuil en kantine) verrijst een nieuwe ontvangsthal. De overige ruimtes
(lokalen, gangen en kantoren) zullen waar nodig gestript en opnieuw ingericht worden.
Verder worden alle oude kozijnen vervangen, krijgen we dubbel glas en zal een deel van het
bouwbudget worden besteed aan nieuwe installaties voor warmte, frisse lucht en electra.
Op 5 oktober zal de ouderraad een nieuwe thema-avond organiseren. Naar alle
waarschijnlijkheid zal er dan naast een update over de ontwikkelingen op het gebied van ICT
en het onderwijs op HNL een presentatie zijn van de bouwplannen. U ontvangt hier bij de
start van het volgende schooljaar een uitnodiging voor.

Eindexamens 2016 in de Kees Boekehal
In de maand mei vindt bij onze buren van SCHC het Europees Clubkampioenschap hockey
voor dames plaats. Omdat dit prestigieuze toernooi deels samenvalt met onze eindexamens
en omdat deze normaliter afgenomen worden in de gymzaal die grenst aan het hoofdveld
van SCHC, zijn we in overleg getreden met de hockeyclub, de gemeente en de collega’s van
de Werkplaats. Gezamenlijk hebben we vastgesteld dat de eindexamens geen belemmering
mogen vormen voor de organisatie van het toernooi, mits de examenomstandigheden voor
onze leerlingen minstens vergelijkbaar zijn met de normale situatie. We zijn
overeengekomen dat de examens dit jaar worden afgenomen in de Kees Boekehal. Deze
bevindt zich op loopafstand van ons schoolgebouw en is uitermate geschikt voor het
afnemen van de examens. Via een aparte brief zullen de examenleerlingen en hun ouders
nader geïnformeerd worden over de gang van zaken.
Visitatie onderwijsinspectie en kwaliteitskaart 2016
Op 22 en 23 maart vond de periodieke visitatie van de onderwijsinspectie plaats. HNL heeft
wederom een basisarrangement toegekend gekregen, dat is de lichtste vorm van toezicht
die de inspectie kent. We wachten nog op het definieve rapport, maar de inspecteurs gaven
aan dat we cijfermatig alle reden zouden hebben om achterover te leunen. Ze zagen echter
een breedgedragen drive in de school om continu te verbeteren en te vernieuwen en ze
vonden dat daar een grote ambitie uit sprak. Deze ambitie konden ze erg waarderen.
Naast de reguliere inspectiebezoeken, worden jaarlijks via de website van ‘scholen op de
kaart’ de onderwijsresultaten van de afgelopen 3 jaar gepubliceerd. Kort na het
inspectiebezoek werd bekend dat wij op alle aspecten die de inspectie meet, boven de norm
presteren. Als bijlage bij deze nieuwsbrief zend ik de volledige kwaliteitskaart 2016. Wij zijn
erg trots op deze resultaten, er is hard aan gewerkt en we doen er alles aan om deze
kwaliteit vast te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Pilot vwo 4
3 weken geleden zijn we in vwo 4 gestart met een kortdurende pilot waarin de leerlingen
meer ruimte krijgen om hun eigen rooster vorm te geven. Per vak moeten leerlingen
minimaal 1 uur per week instructie volgen. De overige uren hebben de leerlingen de keuze
om de andere lessen van hun vakkenpakket te volgen of (deels) zelfstandig te werken onder
begeleiding van een studiebegeleider. De leerlingen stellen op deze wijze per week hun
rooster samen; een rooster zonder tussenuren dat aansluit op hun behoeften. Voor
sommige leerlingen heeft de docentenvergadering met klem geadviseerd alle vaklessen van
één of meer vakken verplicht te volgen. Het doel van de pilot is om de leerlingen te
stimuleren tot een meer actieve werkhouding en daarmee hun ontwikkeling naar verdere
zelfstandigheid een extra impuls te geven. Om deze aanpak mogelijk te maken hebben de
docenten van alle vakken weekstudiewijzers opgesteld.
Hoewel de pilot pas kort draait, zijn de eerste reacties van leerlingen én docenten
overwegend positief. Het werkt voor de leerlingen motiverend om een – zij het beperkte –
mate van keuzevrijheid te hebben in de wijze waarop zij zich de lesstof eigen maakt. De
docenten merken dat veel leerlingen goed voorbereid in de instructielessen verschijnen.
Uiteraard lopen we ook tegen (soms praktische) problemen aan.
We monitoren het proces zorgvuldig en bevragen leerlingen, docenten en ouders tijdens en
na afloop van het traject. Als de pilot is afgerond, informeren we u graag over de
opbrengsten. Ouders van de leerlingen in vwo 4 zijn en worden uitgebreider geïnformeerd.

Extra uitdaging voor bètatalenten: U-talent Academie
Gedurende enkele jaren wordt onze bèta-getalenteerde leerlingen de mogelijkheid geboden
zich extra uit te laten dagen. De bètasecties van HNL geven dit vorm in samenwerking met
de Universiteit van Utrecht. Deelname aan deze samenwerking betekent voor een bètagetalenteerde leerling niet alleen extra uitdaging tijdens de reguliere lestijd, maar voor
de campusleerlingen ook deelname aan een volledig op hen toegesneden project dat op de
universiteit wordt uitgevoerd.
In vwo 6 hebben dit jaar in totaal 19 leerlingen het U-talent schoolprogramma afgerond; 8
leerlingen daarvan hebben het campusprogramma gevolgd en recentelijk hun
deelnamecertificaat vanuit de Universiteit Utrecht in ontvangst mogen nemen.
In vwo 5 nemen dit jaar 24 leerlingen deel aan de schoolprojecten, waarvan 7 leerlingen ook
nog aan het campusprogramma. Uit Havo 4 hebben dit jaar 13 leerlingen deelgenomen aan
een module op de Hogeschool.
Volgend jaar gaan we verder met dit programma en momenteel zijn we in vwo 4 bezig met
de werving en selectie van de leerlingen voor ons schoolprogramma en het
campusprogramma. We zijn blij dat we, mede door het succesvolle schoolprogramma, voor
komend schooljaar in ieder geval weer 6 campusleerlingen aan de universiteit mogen
voordragen. De belangstelling onder onze leerlingen tijdens de kennismakingsworkshops van
de U-talent Academie was groot. De leerlingen in vwo 4 die een bètaprofiel volgen hebben
deze week een brief ontvangen hoe de verdere procedure van aanmelding verloopt.
We zien hun motivatiebrieven graag tegemoet.
Leerlingen die volgend schooljaar in Havo 4 willen deelnemen ontvangen in het najaar een
uitnodiging om zich aan te melden.
Vacature teamleider
Wellicht heeft u vorige week in de Volkskrant onze advertentie gezien waarin wij kenbaar
maken op zoek te zijn naar een teamleider voor het onderbouwteam havo. Deze vacature is
ontstaan omdat Roeland van Dis heeft aangegeven na vele jaren ons managementteam te
willen verlaten. Roeland blijft gewoon aan HNL verbonden, maar ziet er naar uit om zich in
te zetten voor de school als docent geschiedenis en mentor. Gelukkig blijft hij ook betrokken
bij de werving van leerlingen uit de groepen 8 van de basisscholen.
Wij zijn Roeland erg dankbaar voor het fantastische werk dat hij voor de school heeft verzet
als coördinator, afdelingsleider en teamleider en de manier waarop hij altijd het belang van
de leerlingen centraal heeft gesteld. We zijn blij dat hij ook in de toekomst een waardevolle
bijdrage zal blijven leveren aan ons onderwijs.
Vacature lid Raad van Toezicht met juridische expertise
Afgelopen weekend stond namens onze Raad van Toezicht een advertentie in het Algemeen
Dagblad (regio Utrecht) waarin zij kenbaar maken op zoek te zijn naar een lid met juridische
expertise ter vervanging van mevrouw Belt, die aftredend is. Op onze website van de school
vindt u naast de advertentie ook de profielschets die is opgesteld voor leden van de Raad
van Toezicht. Namens de Raad van Toezicht wil ik u erop wijzen dat de vacature ook open is
gesteld voor de ouders van HNL-leerlingen.

Flyer bijeenkomst ‘omgaan met pubers’
Tot slot vindt u als bijlage bij dit weekbericht een flyer die ik meestuur op verzoek van het
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waarin u wordt uitgenodigd voor een (gratis) training
met het onderwerp ‘omgaan met pubers’.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dick Frantzen
Rector/Bestuurder

