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Aan de leerlingen van 5 vwo      Datum: 21 augustus 2019 
         Ref.: HOM/SNA 
 
 
 
Onderwerp: Informatie begin schooljaar 2019-2020 
 
Beste 5 vwo-leerling, 
 
Via deze brief informeert de schoolleiding je over het begin van het nieuwe schooljaar.  

 
Wij hopen van harte dat je een prettige vakantie gehad hebt en dat je vol vertrouwen aan je 
volgende schooljaar gaat beginnen!  

 
In Somtoday kun je vinden in welke klas je dit jaar zit en wie je mentor is. In Zermelo vind je 

vanaf donderdag 22 augustus je rooster. 

 
Het wachtwoord voor Somtoday is je oude wachtwoord dat je vorig schooljaar gebruikt hebt 
voor het inloggen in je leerlingenaccount. Dat is gekoppeld aan je schoolmail, sKWT, het 
netwerk van school en Zermelo. Het wachtwoord voor Itslearning is hetzelfde als vorig jaar.  
Ben je een nieuwe leerling op het Etty Hillesum Lyceum dan is je wachtwoord je geboortedatum 
dd-mm-jjjj. Voorbeeld: geboren op 6 juli 2004, geeft wachtwoord 06-07-2004.   
 
Eerste week 

De leerlingen uit 5 VWO hebben op maandag 26 augustus een sport-oriëntatiedag. Deze begint 
om 10.30 uur in de hal. Zorg ervoor dat je je normale sportkleding, binnensportschoenen, een 
vervoermiddel en evt. een handdoek bij je hebt. De dag duurt tot 15.00 uur. Het is verstandig om 
een lunchpakket mee te brengen.  

 

Leerlingen die in de eerste week van het schooljaar op schoolreis zijn, worden na afloop van 
hun reis conform hun rooster op school verwacht. Zij kunnen op de website hun rooster 
vinden en weten zo welke boeken ze bij zich moeten hebben. Zij dienen zich op tijd in te 

tekenen voor de  k-uren waar ze aan deel kunnen nemen. 

De lessen beginnen dinsdag 27 augustus volgens het rooster vanaf 8.15 uur.  

Het in schooljaar 2018-2019 verstrekte schoolpasje blijft voorlopig nog geldig. 

 

SKWT 
Ook dit jaar moet je wekelijks intekenen voor de keuze-uren van de daaropvolgende week. 

Vanaf donderdag 22 augustus 18.00 uur staan de keuzemogelijkheden voor de eerste 
schoolweek klaar. Wil je, zoals gebruikelijk, de keuze-uren intekenen via SKWT vóór zondag 
24.00 uur? Daarna is het niet meer mogelijk om hiervoor in te tekenen.   
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Documenten  
De studiewijzers van het eerste kwart zullen in de loop van de eerste schoolweek in Itslearning 
te vinden zijn.  
De examendocumenten, waaronder het examenreglement, PTA, wegingsschema’s en 
leerlingenstatuut, worden uiterlijk 1 oktober 2019 op de website van Het Vlier gepubliceerd.  
 
Ouderavond  
Je ouders/verzorgers kunnen kennismaken met je mentor op een voor hen georganiseerde 

ouderavond op dinsdag 16 september. De avond start om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 
21.15 uur. 
 
Verzoeken om te wijzigen van klas 
We hebben meerdere berichten ontvangen van leerlingen die nu al aangeven van klas te willen 
wisselen. Het maken van een rooster waarin alle leerlingen een individueel pakket kiezen, is 
enorm complex. Het is vaak niet mogelijk om aan plaatsingswensen te voldoen. 
Mocht je ondanks deze toelichting toch een verzoek tot overplaatsing willen indienen, dan is de 
procedure als volgt. Je bespreekt je wens met je mentor, hij of zij zal met jou de argumenten op 
een rijtje zetten. Daarna dien je uiterlijk vrijdag 30 augustus schriftelijk een verzoek in bij je 
teamleider met je argumenten en met je plaatsingswens. De teamleider zal deze argumenten 
wegen en beoordelen. Als je teamleider van mening is dat overplaatsing onderzocht zou 
moeten worden, zal zij contact opnemen met de roostermaker. Hij gaat vervolgens bekijken of 
een overplaatsing mogelijk is.  
 
Tot slot 

Op Het Vlier mag zoals je weet binnen én buiten nergens gerookt worden!  
Telefoons bewaar je tijdens lessen in je kluisje of (voor eigen risico) in de speciale bakken in 
de leslokalen. 

 
We wensen je nog een paar fijne vakantiedagen toe en zien je maandag graag weer terug op 
school. Natuurlijk hopen we dat je er een goed jaar van gaat maken.  
Daar wensen wij je vast heel veel succes mee!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. M.J.C. van den Hoogen,   Drs. E.C. Snabilié, 
teamleider Vwo (5Va t/m d)     teamleider Vwo (5Ve t/m h) 

 


