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Personeel 

Deze week werkt mevrouw Oostenbrink (Nederlands) voor het laatst. Sinds 2009 werkt ze op Het Vlier. 
Jammer genoeg kunnen we op dit moment geen afscheid voor haar organiseren. Hopelijk volgt dat later dit 
jaar. We hopen dat ze volop kan genieten van de vrije tijd die voor haar ligt. 
  
Ook mevrouw Ordelman (Nederlands), meneer De Graaf (Engels) en meneer Hendriks (Engels) zijn deze week 
voor het laatst. We willen hen bedanken voor de afgelopen periode waarin ze onze leerlingen hebben 
lesgegeven en wensen hen alle goeds toe voor de toekomst. 
 
De lessen worden overgenomen door meneer Smits (nieuwe docent Engels), mevrouw De Jong (nieuwe 
docent Nederlands) en meneer Nelissen en mevrouw Top (collega’s Nederlands). Daarnaast zal per 1 februari 
mevrouw Kerkkamp (nieuwe docent maatschappijwetenschappen/maatschappijleer) de lessen overnemen 
van mevrouw Inia. We heten de drie nieuwe collega’s van harte welkom! Bijzonder om tijdens een lockdown 
te starten met een nieuwe baan, dus extra veel succes gewenst!  

 

Maandag 1 februari start periode 3 

De toetsweek zit er op! Er zijn nog enkele luistertoetsen voor de examenleerlingen, maar alle schriftelijke 
toetsen zijn afgenomen. We willen nogmaals alle ouders en vrijwilligers bedanken voor hun hulp bij de 
surveillance! 
 
In de nieuwsbrief van vorige week hebben we uitgebreid toegelicht hoe we vanaf komende week te werk 
gaan.  
 
Aanstaande dinsdagavond is er weer een persconferentie. We houden er rekening mee dat de 
anderhalvemeter-regel ook na 9 februari blijft gelden. Daarom hebben we een oplossing gekozen die voor 
een langere periode werkbaar is (ook wanneer de niet-examenklassen weer naar school zouden mogen).  
 
  

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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In het kort: 
 

Ma 1 en di 2 februari Alle leerjaren:  
online les 

Examenklassen luistertoetsen op school (+ evt. 
andere afspraken), daarvoor/ daarna online lessen 

Vanaf wo 3 februari Niet-examenklassen: 
online les 

Examenklassen met halve groepen fysiek op school, 
halve groepen online: je ziet in je rooster welke 
dagen je online les krijgt (in Zermelo zie je dan 
‘online’) en welke dagen op school (in Zermelo zie je 
dan een lokaal) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mochten bepaalde dingen nog niet duidelijk zijn, lees dan de nieuwsbrief van vorige week goed door. Als je 
dan nog vragen hebt kun je die natuurlijk altijd aan je mentor of docent stellen. 
 

Maandag 15 februari: online ouderavond ‘Help mijn kind krijgt online les!’ 

De ouderraad organiseert op 15 februari een online bijeenkomst voor ouders/verzorgers over het begeleiden 
van je kind bij online onderwijs. Wat is je rol als ouder/verzorger, hoe kun je structuur bieden en je kind 
helpen om gemotiveerd aan de slag te blijven? En tegelijkertijd: hoe houd ik het gezellig? De bijeenkomst zal 
online gehouden en gepresenteerd worden door jongerencoach Ellen Leten. 
In de nieuwsbrief van volgende week zal meer informatie komen over het tijdstip en de manier van 
aanmelden. Noteer deze datum alvast in uw agenda! 



 

 

Decanaat online: informatie over studiekeuze en LOB 

Voor al je vragen rondom studiekeuze, inschrijving en financiering van een vervolgstudie staan de decanen 
voor je klaar (A0 en A15). Het decanaat is nu ook te vinden op de Vlier-website onder “Onderwijs”, “En wat 
doe je na Het Vlier? Studiekeuze! Het decanaat staat voor je klaar”. Via onderstaande link:  
https://hetvlier-ehl.nl/onderwijs/studiekeuze-het-decanaat-staat-voor-je-klaar 
 
Hier kun je terecht voor actuele online initiatieven zoals webinars, blogs en nuttige websites. Ook vind je er 
de zoekmachine van Studiekeuze123 voor de (online) open dagen, meeloopdagen, proefstudeerdagen in het 
HBO en WO van de komende periode. 
   
Mocht je behoefte hebben aan meer informatie, vraag dan gerust een gesprek aan met je decaan. Uiteraard 
kun je ons ook mailen. Veel succes met je studiekeuze!  
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