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Datum: 13 augustus 2020  
Ref.: HOM/SNA  

  
Onderwerp: Informatie begin schooljaar 2020 – 2021  
  
  
Beste 4vwo leerling,  
  
Wij hopen dat je een prettige vakantie hebt gehad en heten je van harte welkom in 4 vwo op Het 
Vlier!  Op maandag 17 augustus start het nieuwe schooljaar. In deze brief vind je nadere informatie over 
de start van het schooljaar. 
 

Voor leerlingen die niet van een EHL-school afkomstig zijn, geldt dat zij hierbij definitief geplaatst zijn op 

Het Vlier. We vragen je, als je dat nog niet gedaan had, om je cijferlijst of diplomalijst van vorig schooljaar 

te mailen naar w.rooijakkers@ettyhillesumlyceum.nl 

 
Inloggen  
Je inloggegevens van het afgelopen schooljaar blijven ook dit jaar van kracht voor onder andere 
SOMtoday, Zermelo, de digitale leeromgeving Itslearning en de schoolmail.  
De leerlingen die niet van een EHL-school afkomstig zijn hebben voor de zomervakantie al een mail 
ontvangen met daarin de inloggegevens voor SOMtoday, Zermelo en Itslearning. In Zermelo vind je je 
rooster, in SOMtoday je aanwezigheid en je cijfers en in Itslearning alle studiewijzers en informatie per 
vak. 
 
Via het slotje rechtsboven op de website van Het Vlier kun je inloggen bij de diverse programma’s. 
website Het Vlier Mocht je problemen ondervinden met inloggen, dan kun je je maandag melden in de 
mediatheek.  
  
Het schoolpasje dat je in leerjaar 2019-2020 hebt gekregen, blijft voorlopig geldig. Neem dit pasje altijd 
mee naar school. Je hebt het o.a. nodig om boeken te lenen of je af te melden. Deze pasjes worden 
binnenkort vernieuwd, dan ontvangen de leerlingen van niet EHL-scholen ook een schoolpas.  
  
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 17 augustus voor de introductie op Het Vlier wordt 
verwacht.   
  
Op dinsdag 18 augustus starten vanaf het 3e uur alle lessen volgens het rooster. Kijk voor je rooster in 
Zermelo.  
   
Op vrijdag 21 augustus heeft iedere 4vwo klas een sportactiviteit van 2 lesuren. Daar moet je dus je 
sportkleren voor meenemen. De andere uren van de dag volg je de lessen volgens je rooster.    
   
Ouderavond  
In de week van 7 september organiseren we een ouderavond, waarin je ouders/verzorgers kennis 
kunnen maken met je mentor. Hierover ontvang je t.z.t. meer informatie.   
  
K-uren intekenen via Zermelo  
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.   

mailto:w.rooijakkers@ettyhillesumlyceum.nl
https://www.ettyhillesumlyceum.nl/het-vlier.
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Je moet wekelijks zelf via Zermelo intekenen voor de keuze-uren (K-uren) van de daaropvolgende week. 
Bekijk het filmpje om te zien hoe je dat moet doen: klik hier    

De eerste schoolweek vervallen alle k-uren. Je hoeft je dus nog niet in te tekenen voor k-uren voor 
aankomende week. 

Vanaf donderdag 20 augustus staan de keuzemogelijkheden voor de tweede schoolweek klaar. Wil je 
vóór zondag 23 augustus 24.00 uur de keuze-uren intekenen? Daarna is het niet meer mogelijk om 
hiervoor in te tekenen.  

Let op: de rest van het schooljaar dien je ook telkens vóór zondag 24.00 uur in te tekenen. 

Examenzaken  
De examendocumenten, waaronder het examenreglement, PTA, wegingsschema, overgangsrichtlijnen 
en leerlingenstatuut, worden uiterlijk 1 oktober 2020 op de website van Het Vlier gepubliceerd. Deze 
documenten zullen in mentorlessen nog besproken worden.   
  
Roosterwensen   
Het Vlier heeft meerdere berichten ontvangen van leerlingen die nu al aangeven van klas of cluster te 
willen wisselen. Realiseer je echter dat iedereen in 4 vwo nieuw op Het Vlier komt. In de meeste klassen 
zijn leerlingen bij elkaar terecht gekomen vanuit meerdere scholen. 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 zo, dat het maken van een rooster waarin alle leerlingen een individueel pakket kiezen, 
enorm complex is. 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 niet mogelijk om aan persoonlijke plaatsingswensen te voldoen.  
  
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!   
 
  
Drs. M.J.C. van den Hoogen MME   teamleider vwo klas 4Va t/m 4Vd 
Drs. E.C. Snabilië    teamleider vwo klas 4Ve t/m 4Vh 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI


 
 

Schema introductie 4VWO 17 augustus 2020 
Breng een lunchpakket mee om gezamenlijk op te eten tijdens het programma. 
Tip: trek voor de workshops gemakkelijk zittende kleding aan. 
 

10.15  UUR ONTVANGST ALLE LEERLINGEN in lokalen: 4Va, 4Vb, 4Vc, 4Vd, 4Ve, 4Vf, 4Vg, 4Vh. 
 
          

 Klas 4Va Klas 4Vb Klas 4Vc Klas 4Vd Klas 4Ve Klas 4Vf Klas 4Vg Klas 4Vh 

 Lokaal B2 Lokaal B3 Lokaal B5 Lokaal B6 Lokaal A1 Lokaal A2 Lokaal A3 Lokaal A4 

 Mentor: Dhr. 
Payers 

Mentor: Dhr. 
Nelissen 

Mentor: Mevr. 
Tesink 

Mentor: Dhr. 
Doorn 

Mentor: Dhr. 
Lelifeld 

Mentor: Mevr. 
Wonder 

Mentor: Dhr. 
Bout 

Mentor: Dhr. 
Schilpzand 

10.15
- 
10.30 
uur 

Ontvangst  Ontvangst  Ontvangst  Ontvangst  Ontvangst  Ontvangst  Ontvangst  Ontvangst  

10.30 
-
12.00 
uur 

Workshop  
Lokaal B2 
Heleen 

Workshop  
Lokaal B3 
Jantijn 

Workshop  
Lokaal B5 
Elena 

Workshop 
Lokaal B6 
Laila 

Workshop  
Lokaal A1 
Nadieh 

Workshop  
Lokaal A2 
Jonathan 

Workshop  
Lokaal A3 
Gerbrand 
 

Workshop  
Lokaal A4 
Karine 

12.00
-
13.30 
uur 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

Lunch  en 
‘eatdate’ 

13.30
- 
15.00 
uur 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje  

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje 

Info mentor, 
rondleiding en 
ijsje   

   

 

    

 
 


