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         Datum: 13 augustus 2020 
         Ref.: PAC/SAL 
 
 
 
 
 
Onderwerp: Informatie begin schooljaar 2020-2021 
 
Beste 5 havoleerling, 
 

We hebben het vorige schooljaar vreemd afgesloten, we hebben elkaar weinig kunnen zien en spreken 

door de Corona maatregelen. Dit schooljaar mogen we gelukkig weer starten met alle leerlingen op 

school. We zien er ook echt naar uit om iedereen weer te ontmoeten.  

 

Wij hopen van harte dat je een prettige vakantie gehad hebt en dat je vol vertrouwen aan je laatste 

schooljaar gaat beginnen! Met deze brief willen we je informeren over de start van het nieuwe schooljaar.  

 

Inloggen 

In Somtoday kun je vinden in welke klas je dit jaar zit en wie je mentor is. In Zermelo vind je vanaf donderdag 
13 of vrijdag 14 augustus je rooster. 
Het wachtwoord voor Somtoday is je oude wachtwoord dat je vorig schooljaar gebruikt hebt voor het 
inloggen in je leerlingenaccount. Dat is gekoppeld aan je schoolmail, Itslearning, het netwerk van school 
en Zermelo.  
 

Eerste week 

Maandag 17 augustus start voor jullie het nieuwe schooljaar met een kennismaking met je nieuwe klas 

en mentor om 10.30 uur op Het Vlier. Hieronder vind je een schema met een indeling van de lokalen.  

 

Klas  Lokaal  Klas  Lokaal  

5Ha   A11  5Hi  D9  

5Hb   A13  5Hj   D10  

5Hc   A14  5Hk   D11  

5Hd   D5  5Hl  D16  

5He   D6  5Hm   D17  

5Hf   D7  5Hn  D1  

5Hg  D8  5Hp  D2  

 

 
De lessen beginnen dinsdag 18 augustus volgens het rooster vanaf 3e uur. 
Nieuw dit jaar is dat er verschillende lestijden en pauzes zijn voor havo en voor vwo. Dit is een 
aanpassing i.v.m. maatregelen tegen Corona: spreiding in pauzes en minder bewegingen in gangen.  
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K-uren intekenen via Zermelo 

Ook dit jaar moet je wekelijks intekenen voor de keuze-uren van de daaropvolgende week.  

Let op: de K-uren zijn vanaf dit schooljaar op andere momenten in de week gepland. Dit kun je zien in je 

rooster. Vanaf dit schooljaar schrijf je je voor K-uren in via Zermelo. Bekijk dit 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. 

 

PWS traject 

Jullie krijgen in het eerste kwart informatie over het maken van een PWS. De PWS tweedaagse is 

uitgesteld naar donderdag 19 en vrijdag 20 november, noteer maar vast in je agenda.  

 

Doorstroom PTA 

Leerlingen die vanuit vwo naar 5 havo zijn gegaan moeten mogelijk nog inhaalwerk doen om een volledig 

examendossier te krijgen. Deze leerlingen ontvangen daar z.s.m. bericht over van het examenbureau. 

Voor vragen kun je terecht bij je mentor of bij dhr. F.Snijders, examensecretaris.   

 

Belangrijke documenten  

De studiewijzers van het eerste kwart zullen in de loop van de eerste schoolweek in Itslearning te vinden 
zijn. De examendocumenten, waaronder het examenreglement, PTA, doorstroom PTA, 
wegingsschema’s, overgangsrichtlijnen met de zak/slaagregeling en leerlingenstatuut worden uiterlijk 1 
oktober 2020 op de website van Het Vlier gepubliceerd. 

 

Ouderavond  

Je ouder(s)/verzorger(s) kunnen kennismaken met je mentor op een voor hen georganiseerde 

ouderavond in de week van 14 september. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.  

 

Verzoeken om te wijzigen van klas of cluster 
We hebben meerdere berichten ontvangen van leerlingen die nu al aangeven van klas of cluster te willen 
wisselen. Het maken van een rooster waarin alle leerlingen een individueel pakket kiezen, is enorm 
complex. Het is daarom niet mogelijk om aan plaatsingswensen te voldoen. 
 

Tot slot 

Op Het Vlier mag zoals je weet 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI
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We wensen je nog een paar fijne vakantiedagen toe en zien je maandag graag weer terug op school. 
Natuurlijk hopen we dat je er een goed examenjaar van gaat maken. Daar wensen wij je vast heel veel 
succes mee!  
 
 
 
Mw. drs. C. Pape MLI   Mw. M.Salden 
Teamleider Havo (5Ha t/m 5Hf)  Teamleider Havo (5Hg t/m 5Hn)  


