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Nieuwsbrief 2020-09 Het Vlier  
 

Deventer, 13 november 2020 

Kenmerk: BRI/KSS 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  
 
Leerlingenraad en feestcommissie 
Deze week was er overleg met zowel de feestcommissie als de leerlingenraad. Hoewel er in coronatijd 
weinig georganiseerd kan worden, hebben de leden van de feestcommissie wel ideeën voor de 
decembermaand. Vol verwachting klopt ons hart!  
Ook wil de feestcommissie de organisatie van het jaarboek voor de examenleerlingen op zich nemen. 
Dat is natuurlijk super! 
 
Met de leerlingenraad is de eerste concepttekst van het instellingsplan 20-25 van het Etty Hillesum 
Lyceum besproken. Dat was een mooie bijeenkomst waarin de leerlingen goede ideeën hadden en 
feedback gaven. De ouderraad buigt zich de 23e over dit plan. 
Het komende halfjaar werken we aan een schoolplan voor Het Vlier. Ook daar worden leerlingen en 
ouders bij betrokken.  
 
Intekenen herkansing 
Het intekenen van de herkansing gaat dit jaar via itslearning. Alle leerlingen worden toegevoegd aan de 
de itslearning pagina “Herkansingen”. Hier kan de leerling zich inschrijven voor 1 herkansing van een 
toets die in de toetsweek is gemaakt. Voor de herkansing kan ingetekend worden vanaf vrijdag 20 
november 8.15 uur tot en met woensdag 25 november 16.00 uur. Hierna zal de inschrijving automatisch 
sluiten en is intekenen niet meer mogelijk. 
De herkansingen zijn dinsdag 15 en donderdag 17 december. De indeling volgt later. 
 
Corona 
Gelukkig hebben we afgelopen week opnieuw geen bericht gehad van nieuwe corona-gevallen.  
Om ons goed voor te bereiden op een eventuele periode van online lesgeven vanaf thuis, willen we wel 
graag inventariseren hoeveel en welke leerlingen niet beschikken over geschikte digitale middelen. We 
kunnen daar dan als school een oplossing voor zoeken. 
 
Om thuis goed lessen te kunnen volgen is het volgende nodig: 

- Een laptop, chromeBook, iPad of android tablet. Deze devices hebben standaard een 
ingebouwde microfoon en camera. 

- Een stabiele internettoegang via WiFi of kabel (UTP) thuis. 
- Office 365 is geïnstalleerd op je device en wachtwoord van je mail (= Office 365)  
- De toegang tot Somtoday is geregeld 
- De toegang tot itslearning is geregeld 
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Als u als ouder denkt dat dit bij u thuis problemen oplevert, wilt u dat dan laten weten aan de mentor 
van uw/zoon dochter?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 


