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Datum: 13 augustus 2020 
         Ref.: HOM/SNA 
 
Onderwerp: Informatie begin schooljaar 2020-2021 
 
 
 
Beste 6 vwo leerling, 
 
Via deze brief informeert de schoolleiding je over het begin van het nieuwe schooljaar.  
 
Wij hopen van harte dat je een prettige vakantie gehad hebt en dat je vol vertrouwen aan je laatste 
schooljaar gaat beginnen!  
 
In Somtoday kun je vinden in welke klas je dit jaar zit en wie je mentor is. Vanaf vrijdag 14 augustus is in 
Zermelo je rooster te vinden.  
 
Eerste week 
Maandag 17 augustus start voor jullie het nieuwe schooljaar met een profielwerkstukdag. Maak daarvoor 
goede afspraken met je PWS-groepje. Je hebt vorig schooljaar in 5 vwo een start gemaakt met het PWS, 
waar je op deze dag mee verder gaat. Zorg dat je meteen deze eerste dag van het schooljaar weer alles 
op een rijtje hebt en met elkaar aan het werk gaat. Je hoeft voor deze PWS-dag niet op school te werken 
maar dat mag natuurlijk wel. Maak indien nodig op korte termijn een afspraak met je begeleider. De 
ervaring leert dat leerlingen uit 6vwo het in de maanden oktober tot februari erg druk hebben, onder 
andere met het PWS. Het is daarom van belang om de werkzaamheden zo snel mogelijk weer op te 
pakken. Bekijk het tijdschema van het PWS opnieuw en maak goede afspraken met je teamgenoten om 
de deadlines te halen of zelfs voor te blijven. Op schema werken is een van de beoordelingscriteria.  
Leerlingen uit jullie groep die dit jaar doubleren in 5 vwo, zijn maandag 17 augustus beschikbaar voor 
een bijdrage aan het PWS omdat zij geen introductieprogramma hebben. Leerlingen die hun 
profielwerkstuk vorig schooljaar afgerond hebben, zijn aanstaande maandag vrij. 
Leerlingen uit 6vwo hebben op dinsdag 18 augustus het 2e uur een mentoruur. Hieronder zie je waar je 
verwacht wordt. 
 

6Va 6Vb 6Vc 6Vd 6Ve 6Vf 6Vg 6Vh 

DKH OOM WOP GTG SAA KEP SMN OOC 

C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 
 
De lessen beginnen dinsdag 18 augustus volgens het rooster vanaf het 3e uur. Let op de gewijzigde 
lestijden! 
Het in schooljaar 2019-2020 verstrekte schoolpasje blijft voorlopig nog geldig. 
 
Keuzeuren intekenen via Zermelo 

Ook dit jaar moet je wekelijks intekenen voor de keuze-uren van de daaropvolgende week. Dat gaat 
voortaan via Zermelo. 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. Bekijk het filmpje om te zien hoe je dat moet doen: klik hier . De rest van het 
schooljaar kun je tot uiterlijk zondag 24.00 uur intekenen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NVhG1EkbqcI
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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, wegingsschema’s en leerlingenstatuut, 
worden uiterlijk 1 oktober 2020 op de website van Het Vlier gepubliceerd.  
 
Ouderavond  

In de week van 14 september organiseren we een voorlichtingsavond waar ouder(s)/verzorger(s) ook 

kunnen kennismaken met je mentor. Over de vorm en invulling van deze avond ontvang je later 

informatie.   

 
Verzoeken om te wijzigen van klas 
We hebben meerdere berichten ontvangen van leerlingen die nu al aangeven van klas te willen wisselen. 
Het maken van een rooster waarin alle leerlingen een individueel pakket kiezen, is enorm complex. Het is 
vaak 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. 
 
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 alvast heel veel succes mee!  
 
 
 
 
 
Drs. M.J.C. van den Hoogen,   Drs. E.C. Snabilié, 
teamleider Vwo (6Va t/m 6Vd)   teamleider Vwo (6Ve t/m 6Vh) 
 


