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Watertappunt 

Sinds vorige week hebben we twee nieuwe watertappunten in de 
school. Ze worden veelvuldig gebruikt door leerlingen (hoewel dat op 

deze foto niet te zien is      ).  

Toetsweek 3 

Volgende week start de derde toetsweek. We wensen alle leerlingen 
heel veel succes! Ondanks dat alles anders is dan normaal, mag je 
vertrouwen hebben in je eigen kunnen en in de voorbereidingen thuis 
en op school.  

K-uren periode 4 

Na de toetsweek komen er weer verplichte K-uren in het rooster.  De leerlingen uit 4havo, 4vwo en 5vwo 
kunnen zich weer net als gewoonlijk inschrijven voor de K-uren van de week van 6 april en daarna. De 
afspraak wordt: op de dagen dat je op school les krijgt, volg je ook de K-uren (k-uren zijn dan weer verplicht). 
Op de dagen dat je thuis les krijgt volg je geen k-uren, maar mag je natuurlijk wel een afspraak maken met 
een docent via teams. 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 23 – 19 MAART 2021   
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Corona 

Afgelopen week hebben we twee meldingen gekregen van leerlingen die positief getest zijn op het corona-
virus. Van harte beterschap gewenst. 

Examenleerlingen: extra ondersteuning 

De afgelopen maanden hebben de examenleerlingen en de collega's keihard gewerkt om zo goed mogelijk 
voorbereid te zijn op het examen. We hebben er vertrouwen in dat de leerlingen straks goed beslagen ten 
ijs komen bij het CE, net zoals dat in de voorgaande jaren het geval was. Toch is het denkbaar dat er bij 
sommige leerlingen onzekerheid bestaat of zij de examenstof wel goed beheersen: er is immers in het 
afgelopen jaar veel gebeurd. Je mentor is natuurlijk beschikbaar voor je voor een gesprek. Maar daarnaast 
willen we extra ondersteuning bieden voor leerlingen die dat nodig hebben. 

We willen extra examentrainingen aanbieden buiten de reguliere lesuren. We zijn van plan om deze extra 
trainingen fysiek op school op donderdag 13 mei (Hemelvaart) en vrijdag 14 mei aan leerlingen aan te bieden. 
Deze trainingen zullen deels door eigen docenten maar ook door externen worden aangeboden. Normaal 
gesproken zijn er behoorlijke kosten verbonden aan deze trainingen. Door de  subsidiegelden kunnen we 
deze trainingen kosteloos aanbieden. Het is bedoeld voor een vak dat je echt moeilijk vindt, dus het is voor 
heel veel leerlingen waarschijnlijk niet nodig. Om erachter te komen voor welke vakken leerlingen behoefte 
hebben aan examentrainingen, wordt er vanmiddag een mail naar alle examenleerlingen gestuurd met een 
link naar een inschrijfformulier (maximaal 1 vak per leerling). We proberen dan op grond van de 
inschrijvingen een passend aanbod te organiseren.  

Ook is er bij sommige leerlingen behoefte aan begeleiding bij het plannen en organiseren. In de weken na de 
toetsweek zal er (tijdens K-uren of aan het eind van de dag) een aanbod komen van 3 lessen/blokuren. 
Daarnaast is er in de weken na de toetsweek een training voor leerlingen die veel examenstress ervaren en 
proberen we nog een paar keer mindfulness en yoga aan te bieden. 

Examen: planning tot start Centraal Examen (CE) tijdvak 1 

Het examen komt dichterbij. In deze nieuwsbrief geven we een globaal overzicht van de planning van 
toetsweek 3 tot en met de start van de examens van tijdvak 1. Donderdag 1 april (voor het paasweekend) 
krijgen alle examenleerlingen informatie over alles rondom het examen en de totale planning voor de rest 
van het jaar. 

 

 



 

 

P
ag

in
a3

 

 

vóór woensdag 
24 maart 10.00 uur 

Inschrijven voor extra begeleidingsmogelijkheden (mail met inschrijfformulier 
daarover volgt vrijdagmiddag 19 maart) 

1 april Mail aan ouders en examenleerlingen met informatie over inschrijven voor 
tijdvakken, gang van zaken rondom het CE, diploma-uitreiking  

6 t/m 23 april Voorbereidingen en examentrainingen in de lessen en tijdens k-uren (rooster 
volgt); docenten geven aan wat er in die lessen op school gebeurt en wat je 
thuis doet (op de dagen dat je thuis bent) 

6 t/m 23 april Tijdens k-uren of aan het eind van de dag: mogelijkheid voor training ‘omgaan 
met stress’ en begeleiding bij ‘plannen en organiseren’ 

week van 12 april Exameninstructie door mentor 
Cijfercontrole SE-cijfers 

24 april t/m 9 mei MEIVAKANTIE (2 weken) 

10 t/m 12 mei Laatste lesdagen volgens rooster 

13 en 14 mei 
(Hemelvaartsdag en de 
vrijdag erna) 

Examentraining op school door eigen docenten en externe begeleiders 

17 mei Start CE1 (eerste tijdvak) 

VOLT onverwachte hoge score, D66 winnaar van scholierenverkiezingen Het Vlier 

Afgelopen weken hebben de leerlingen van Het Vlier hun digitale stem kunnen uitbrengen bij de 
scholierenverkiezingen. Net als 50.000 andere scholieren hebben ook 548 leerlingen van onze school hun 
stem laten horen. Als het aan de leerlingen van Het Vlier lag zou D66 de grootste partij in de Tweede Kamer 
worden met maar liefst 39 zetels. GroenLinks volgt kort daarna met 34 zetels en op ruime afstand zien we 
vervolgens de VVD met ‘slechts’ 19 zetels. Grote verrassing is de nummer 4, de nieuwe paneuropese partij 
VOLT. Zij krijgen 11 zetels van Het Vlier. Verder zijn er nog zetels voor de PvdA (7), de PVV (6), het CDA (5) en 
FvD (5). De SP, PvdD en Bij1 krijgen allemaal 4 zetels, JA21 krijgt er 2 en de ChristenUnie moet het doen met 
1 zetel. Naast de eerdergenoemde nieuwe partijen VOLT,  JA21 en Bij1 stemmen de leerlingen van Het Vlier 
ook nog de nieuwkomers BBB, JONG en Splinter de Tweede Kamer in, zij krijgen allemaal 1 zetel.   

Webinar 23 maart 

Op verzoek van Raster brengen wij onderstaand bericht onder de aandacht. Dit Webinar is met name 
interessant voor 17 jarigen. 
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