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         Datum: 21 augustus 2019 
         Ref.: PAC/SAL 
 
 
Onderwerp: Informatie begin schooljaar 2019-2020 
 

Beste 4havo-leerling, 
 
Wij hopen dat je een prettige vakantie hebt gehad en heten je van harte welkom in 4 havo op Het Vlier! 
Op maandag 26 augustus start het nieuwe schooljaar. 
 
Informatie over onder meer je klas en mentor vind je in SOMtoday.  
 
Inloggen 
Als je vóór 1-8-2015 al op het Etty Hillesum Lyceum zat, is je inlognaam je leerlingnummer zoals je dat 
kent. Als je ná 1-8-2015 op het Etty Hillesum Lyceum bent ingeschreven, is je inlognaam ehl + 
leerlingnummer, (voorbeeld ehl234567).  
Het wachtwoord 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, Itslearning en 
Zermelo. Het schoolpasje dat in leerjaar 2018-2019 is verstrekt, blijft voorlopig geldig.  
 
Eerste week 
Op de eerste schooldag is een aantal introductieactiviteiten gepland met je klas en je mentor. Kijk in het 
bijgevoegde schema waar en hoe laat je maandag 26 augustus voor de introductie op Het Vlier wordt 
verwacht.  
Voor de doublanten van 4 havo geldt dat zij verwacht worden bij de introductieactiviteiten met de nieuwe 
klas en mentor. De bijdrage aan de PWS-dag voor 5havo zal, na overleg met groepsleden en 
begeleiders, op een ander moment plaats vinden.  
Dinsdag 27 augustus starten vanaf 8.15 alle lessen volgens het rooster.  
Donderdag 29 augustus heeft klas 4Ha t/m 4Hg ‘s morgens een sportochtend, klas 4Hi t/m 4Hp heeft die 
dag een sportmiddag. Daar moet je dus je sportkleren voor meenemen. De andere helft van de dag volg 
je de lessen volgens je rooster.   
  
Ouderavond 
Je ouders/verzorgers maken kennis met Het Vlier en je mentor op een voor hen georganiseerde 
ouderavond. Voor 4Ha t/m 4Hg is er een ouderavond op maandag 16 september. Voor de ouders van 
leerlingen uit 4Hi t/m 4Hp is die avond op woensdag 18 september. Beide avonden starten om 19.30 uur 
en duren tot ongeveer 21.15 uur. 
 
K-uren intekenen 
Binnen het lesrooster zijn 7 keuze-uren (K-uren) opgenomen. Dat zijn uren die je zelf kunt invullen met 
een vak waar je bijvoorbeeld niet zo goed in bent, of met een vak waarin je wel iets extra’s zou willen 
doen. Je moet wekelijks zelf via SKWT intekenen voor de keuze-uren (K-uren) van de daaropvolgende 
week. Je gaat voor het intekenen naar de website van Het Vlier. Onder het kopje ‘Snelkiezer’ klik je op 
‘inloggen SKWT’.  
Vanaf donderdag 22 augustus 18.00 uur staan de keuzemogelijkheden voor de eerste schoolweek klaar. 
Wil je vóór maandag 26 augustus 24.00 uur de keuze-uren intekenen? Daarna is het niet meer mogelijk 
om hiervoor in te tekenen. De mentor kan je daar op maandag evt. nog bij helpen. 
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Toetszaken 
De examendocumenten, waaronder het examenreglement, PTA, wegingsschema, overgangsrichtlijnen 
en leerlingenstatuut, worden uiterlijk 1 oktober 2019 op de website van Het Vlier gepubliceerd. Deze 
documenten zullen in mentorlessen nog besproken worden.  
 
Verzoeken om te wijzigen van klas 
Het Vlier heeft meerdere berichten ontvangen van leerlingen die nu al aangeven van klas te willen 
wisselen. Realiseer je echter dat iedereen in 4 havo nieuw op Het Vlier komt. In de meeste klassen zijn 
leerlingen bij elkaar terecht gekomen vanuit soms wel zes verschillende klassen, scholen of niveaus. De 
ervaring leert dat het in het begin voor iedereen wennen is; het kost nu eenmaal wat tijd om je plek op 
een nieuwe school te vinden en nieuwe vrienden te maken. Overigens lukt het vrijwel alle leerlingen al 
snel om zich op Het Vlier thuis te voelen! 
Daarbij is het maken van een rooster waarin alle leerlingen een individueel pakket kiezen, enorm 
complex. Je zit namelijk voor een aantal vakken in één klas, je stamgroep, maar daarnaast zit je voor de 
rest van je vakken in clusters: groepen van leerlingen die hetzelfde vak als jij gekozen hebben.  
Het is daarom doorgaans 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 
plaatsingswens en met je argumenten. 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. Zij gaat vervolgens bekijken of een overplaatsing mogelijk is.  
 
Tenslotte nog twee opmerkingen.  
Op Het Vlier mag 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 leuke vakantiedagen toe en hopen je maandag uitgerust op school te 
ontmoeten. Verder hopen we dat je een goede tijd krijgt op Het Vlier en wensen je alvast veel succes!  
 
 
Mw. drs. C. Pape Med.    Mw. M. Salden 
Teamleider Havo    Teamleider Havo  
(4Ha t/m 4Hg)     (4Hi t/m 4Hp) 

 


