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Herkansingen 

De sluitingsdatum voor de inschrijving voor de herkansingen van periode 2 wordt verschoven naar woensdag 
3 maart uiterlijk 13.00 uur. Deze verschuiving is ontstaan omdat leerlingen vanwege Corona nog toetsen 
moeten inhalen t/m donderdag 18 februari.  

De nieuwe deadline geldt ook voor de inschrijving voor een herkansing van kijk- en luistertoetsen voor 5 havo 
en 6 vwo. Het cijfer van de kijk- en luistertoetsen zal meteen na de voorjaarsvakantie bekend zijn.  

De herkansing van periode 2 en de herkansing van de kijk- en luistertoetsen worden beide afgenomen op 
woensdag 24 maart, de dag voor Toetsperiode 3. 

Voor de niet-examenleerlingen is er ten gevolge van corona maatregelen helaas geen gelegenheid om de 
toetsen van TE2,  voorafgaand aan de herkansingen, op school in te kunnen zien. Leerlingen kunnen met hun 
mentor overleggen welke toets verstandig is om te herkansen. Ook kunnen leerlingen met betreffende 
docenten afspraken maken om hun toets via Teams te bespreken en om belangrijke onderdelen van de 
toetsstof nog eens door te nemen.   

Ook kun je natuurlijk tijdens de K-uren (waarbij je geen les hebt) nog steeds docenten benaderen voor vragen 
of extra uitleg (ook over de stof van periode 3). Neem contact op met de docent en maak een online-afspraak 
als je dat prettig vindt!  

De herkansingen van periode 1 voor de niet-examenleerlingen worden in ieder geval niet in periode 3 
afgenomen. Hiervoor wordt een geschikte datum gezocht in de vierde periode. Te zijner tijd zal aan deze 
leerlingen gevraagd worden om zich opnieuw in te tekenen voor de herkansingen van de eerste toetsweek. 

Aanvragen van de herkansing van periode 2 en van een kijk- en luistertoets kan vanaf vrijdag 19 februari tot 
woensdag 3 maart 13.00 uur. Het rooster voor de herkansingen zal tegelijk met het rooster van TE3 uiterlijk 
op maandag 15 maart 16.00 uur bekend worden gemaakt.  

 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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Jongerenwerkers Raster op Het Vlier 

Het Vlier wil graag een school zijn waarin leerlingen zich onderdeel voelen van een gemeenschap. Een 
gemeenschap waarin alle bewoners van Het Vlier zorg hebben voor elkaar, men elkaar durft aan te spreken 
en waarin iedereen zich ook wil verbinden aan een gezamenlijke norm. Daarbij kun je denken aan normen 
ten aanzien van: ‘Hoe houden we de school netjes’ of ‘Hoe zorg je goed voor jezelf/je gezondheid?’ en ‘Hoe 
hebben we oog voor elkaar?’. 

Om te weten wat we als school hierin te doen hebben, willen we eerst graag weten waar we nu staan. We 
willen graag weten welke beelden leerlingen nu van Het Vlier hebben en in hoeverre zij zich onderdeel voelen 
van de Vlier-gemeenschap.  

Om dit te onderzoeken, zal een jongerenwerker van Raster, Fabian Schrijver, samen met een collega de 
komende acht weken door de school lopen. Zij zijn te herkennen een hun werkkleding, waarop het logo van 
Raster zichtbaar is. Ze zullen met leerlingen in gesprek gaan, door bijvoorbeeld in een pauze bij leerlingen 
aan te schuiven of door eens een vergadering van de leerlingenraad bij te wonen. Zo hopen we na deze 
periode een beter beeld te hebben van wat er onder onze leerlingen leeft en welke stappen we kunnen 
zetten.   

Wilt u meer weten over de organisatie Raster, bekijk dan de website: www.rasterwelzijn.nl of neem 
rechtstreeks contact op met Fabian of Anouk (senior jongerenwerker) via f.schrijver@rastergroep.nl 
a.rosken@rastergroep.nl. 

 

Ommetje lopen 

 

 

In deze lastige tijden waarin we nauwelijks buiten komen en zo weinig tot niet bewegen willen we met jullie 

een uitdaging aangaan. Daarom hebben alle niet-examenleerlingen een mail gehad van hun docent LO met 

een code om mee te doen!  

Het is de bedoeling dat je minimaal 20 minuten per dag buiten beweegt, loopt, hardloopt… Als je de app dan 

activeert houdt deze precies bij hoeveel je hebt bewogen. Daarvoor krijg je punten die in de app worden 

gedeeld. Ook mentoren zijn verzocht om mee te doen en sommige collega’s zijn al volop in training.  

http://www.rasterwelzijn.nl/
mailto:f.schrijver@rastergroep.nl
mailto:a.rosken@rastergroep.nl


 

 

Het maakt niet uit met hoeveel teams je meedoet. Elk team heeft zijn eigen ranglijst. Na de voorjaarsvakantie 

gaan we kijken welke klas/collega de meeste punten heeft behaald en die krijgt natuurlijk een prachtige 

prijs!!  

Wie wordt de sportiefste ???  

Dus: download de app, gebruik de code en zet de app aan als je gaat wandelen/fietsen.  

 

Maandag 15 februari, 19.30-20.30 uur: 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? Hoe ga je echt in 
gesprek met je kind? De bijeenkomst zal online zijn en gepresenteerd worden door jongerencoach Ellen 
Leten.  

Alle ouders/verzorgers ontvangen volgende week een mail met daarin de link naar de bijeenkomst via teams.  

  
 
 
 
 


