School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium
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De nieuwsbrief verschijnt dit schooljaar eens per 14 dagen. Via deze nieuwsbrief willen we jou als leerling en u als
ouder/verzorger informeren over allerlei activiteiten en ontwikkelingen binnen Het Vlier.

Welkom
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Beste leerlingen, ouders/verzorgers,
De vakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om het
schooljaar te beginnen! We kijken terug op een mooie startweek, waarin veel aandacht is geweest voor
introductie en elkaar leren kennen. Speciaal welkom natuurlijk aan alle leerlingen in leerjaar 4, die voor het
eerst naar Het Vlier komen. Hopelijk voelen jullie je snel thuis.

Jaarplanning
Dag
ma

Datum
30-aug

Activiteit
Ouderraad vergadering

di

7-sep

MR vergadering

wo

8-sep

Schoolfotograaf hele dag

ma

13-sep

Algemene informatie avond deel 4Havo + kennismaking mentoren

di

14-sep

Algemene informatie avond 5Vwo + kennismaking mentoren

wo

15-sep

Algemene informatie avond deel 4Havo + kennismaking mentoren

do

16-sep

Ouderavond talenten
Algemene informatie avond 4Vwo + kennismaking mentoren

ma

20-sep

Algemene informatie avond 6Vwo + kennismaking mentoren

di

21-sep

Algemene informatie avond deel 5Havo + kennismaking mentoren
MR vergadering

wo

22-sep

Algemene informatie avond deel 5Havo + kennismaking mentoren

Ouderavonden
We hopen dit jaar ook de ouders weer vaker fysiek in school te kunnen ontmoeten. De data voor de eerste
ouderavonden, waarbij u als ouder kunt kennismaken met de mentor, staan hierboven. Vanwege de
anderhalvemetermaatregel zal er geen centraal gedeelte zijn. De algemene informatie die we daar normaal
gesproken geven, zal via een filmpje naar ouders worden gestuurd.
Tijdens deze avonden zijn er per klas 2 rondes. Omdat we maximaal 15 ouders in een lokaal kunnen
ontvangen, kan er per leerling slechts 1 ouder/verzorger bij deze ouderavond aanwezig zijn. De mentor maakt
een indeling en ontvangt in ronde 1 de ene helft van de klas en in de 2e ronde de andere helft van de klas. U
ontvangt tijdig een uitnodiging via de mail met daarin de datum en tijdstippen waarop u welkom bent.
Vanwege het grote aantal klassen zijn er voor 4Havo en 5Havo twee avonden. In de uitnodiging ziet u op
welke avond de klas van uw zoon/dochter is ingedeeld.
Van harte welkom!!

Etty Hillesum
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Waar komt de naam van onze school vandaan? Via onderstaande link is de documentaire “Het denkende
hart van Etty Hillesum - De Boeddhistische Blik” terug te zien via de site van de NPO:
https://www.npostart.nl/de-boeddhistische-blik/04-07-2021/KN_1726473

Etty Hillesum werd postuum beroemd na de publicatie van
haar oorlogsdagboek. Hoe komt het dat haar woorden nu
nog zoveel mensen inspireert? De documentaire volgt de
joods Israëlische Emma en de Palestijnse Dina, die samen
een vredesproject in Israël en de bezette gebieden zijn
gestart. Aan de hand van korte fragmenten uit Etty's
dagboek hebben zij een kaartspel ontwikkeld die zij
gebruiken bij Palestijnse en Israëlische groepsbijeenkomsten. De persoonlijke zoektocht van Etty naar een leven
zonder haat, resoneert op indringende wijze bij de
bezoekers van deze bijeenkomsten die soms de hoop en een
uitzicht op vrede allang verloren zijn.

Werving medezeggenschapsraad (MR)
Zoals u weet maakt Het Vlier onderdeel uit van het Etty Hillesum Lyceum (EHL). Op het niveau van EHL is er
een medezeggenschapsraad. Er komt een ouderzetel voor Het Vlier vrij. In de bijlage vindt u een
wervingsbrief van de MR met daarin ook informatie over deze taak. Elke locatie van EHL heeft een eigen
ouderraad, die fungeert als klankbordgroep voor de school(leiding). De ouderraad van Het Vlier zal zich
binnenkort voorstellen via deze Nieuwsbrief.

Ouderavond Tactus: ‘Scherm de Baas 2.0’
In deze nieuwsbrief zit als bijlage een vooraankondiging voor een nieuwe (online) ouderavond ‘Scherm de
Baas 2.0’, een vervolg op de eerdere succesvolle editie van vorig jaar! Dit jaar zal de ouderavond op 26
oktober plaatsvinden.
Ouders hebben veel vragen als het gaat om beeldschermen. ‘Hoe maak ik goede afspraken?’, ‘Wanneer is
gamen nog gezond?’ en ‘Hoeveel schermtijd is normaal?’.
Daarom organiseert Tactus voor het tweede jaar een online ouderavond over opvoeden van pubers en
schermgebruik. Hoe doe je dit nu als opvoeder? En zijn jullie als gezin het ‘Scherm de Baas’?!
Op 26 oktober 2021 zijn alle ouders (en andere belangstellenden) uitgenodigd om digitaal aan te schuiven.
In samenwerking met Helder Theater krijgen belangstellenden een ludiek kijkje in de wereld van opvoeding,
pubers en schermgebruik. Tijdens deze avond is er aandacht voor onderwijs en schermen, opvoeden en
overig schermgebruik en hoe houd je de balans. Ook zijn medewerkers aanwezig op de chat om overige
vragen te beantwoorden.
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Tijdens de vakantie is hard gewerkt aan het vervangen van het alarmsysteem in de school. Dat zal nu nog
zo’n 3 weken in beslag nemen. De lessen en leswisselingen ondervinden daar geen hinder van, maar de bel
en ook de omroepinstallatie zijn op dit moment buiten werking. Daarom gelden gedurende deze weken in
geval van een calamiteit aangepaste procedures, waarvan iedereen intern op de hoogte is.
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Alarmsystemen worden vernieuwd

Afmelden bij ziekte
Als uw zoon/dochter ziek is kunt u hem/haar tussen 8.00 en 9.00 uur ’s ochtends telefonisch afmelden via
0570-504620. Ook wanneer er sprake is van een bezoek aan arts/tandarts of iets dergelijks is het de
bedoeling dit vooraf telefonisch te melden. Dat mag ook al ruim van tevoren.

Corona
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In ieder geval tot 20 september is het in schoolgebouwen verplicht om een mondkapje te dragen (wanneer
je loopt). Verder blijft het van belang om je bij klachten te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag binnen
is.

School voor bovenbouw
havo, atheneum, gymnasium

Adres
Telefoon
E-mail
Web

Het Vlier 1, 7414 AR Deventer
0570 504620
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier

Deventer, 27 augustus 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee over verschillende onderwerpen
die de school aangaan. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan
de medezeggenschapsraad voordat de schoolleiding besluiten kan nemen. Daarmee is de
medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school. Het Etty
Hillesum Lyceum heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders,
leerlingen en personeel van alle locaties vertegenwoordigd zijn.
Het afgelopen jaar heeft bijvoorbeeld COVID-19 een grote rol opgeëist. Er was veel onduidelijkheid over
wat ons te wachten stond, welke maatregelen er wel of niet genomen zouden worden en hoe we daar
in school op moesten anticiperen. Er moest steeds opnieuw geschakeld worden: van volledig
onlineonderwijs tot onderwijs deels op school en weer volledig op school. De MR heeft veel kritische
vragen gesteld en opbouwende discussies met de schoolleiding gevoerd over de aanpak.
Maar ook op andere onderwerpen heeft de MR haar stempel kunnen drukken, zoals de nieuwbouw
voor De Marke, het besluit om ook op Het Stormink een bovenbouw Mavo te starten, passend
onderwijs in Deventer en de aanpak van ziekteverzuim. En ook is de MR betrokken geweest bij de
aanstelling van de locatiedirecteuren van Arkelstein en Het Vlier. De MR van het EHL stelt zich in al die
onderwerpen steeds constructief én kritisch op en heeft op die manier veel invloed.
Wilt u ook op een beleidsmatige manier betrokken zijn bij het EHL? En denkt u graag mee over de vraag
hoe we tot het beste onderwijs komen voor alle leerlingen in Deventer? Dan is daar nu een uitgelezen
mogelijkheid voor. De MR zoekt namelijk een ouder die Het Vlier kan vertegenwoordigen. Hebt u
interesse? Dan kunt u zich hiervoor direct aanmelden bij de secretaris van de MR: Rens Breden
(r.breden@ettyhillesumlyceum.nl). Wellicht heeft u eerst nog een aantal vragen voor u definitief besluit
over deelname, ook deze kunt u stellen via hetzelfde emailadres.
Aanmelden kan tot 10 september 2021. Bij meerdere aanmeldingen vanuit dezelfde locatie worden er
verkiezen georganiseerd. Alle ouders kunnen dan hun stem uitbrengen op een van de kandidaten. De
MR komt één keer per maand bij elkaar op een dinsdagavond (19.30 uur tot ca. 22.15 uur). Daarnaast is
het de wens van de MR dat de ouder die plaatsneemt in de MR ook deelneemt in de ouderraad van Het
Vlier.
We hopen op uw aanmelding! Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen via het hierboven
genoemde mailadres.

Met hartelijke groet,
Arnold Seppenwoolde (voorzitter)
Rens Breden (secretaris)

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

www.ettyhillesumlyceum.nl

VOORAANKONDIGING

Scherm de Baas
2.0

Vervolg op de
succesvolle editie van 2020!

Dinsdag
26 oktober 2021

Een interactieve online avond over
gamen, social media en opvoeden.
In samenwerking met Helder Theater.

Aanmelden en informatie:
Houd www.tactus.nl/agenda in
de gaten voor meer informatie.

Tijdens deze avond is er aandacht voor
onderwijs en schermen, opvoeden en overig
schermgebruik en hoe houd je de balans.

Tijd?

20.00 – 21.00 uur

Locatie?

Je eigen woonkamer

Voor wie?

Ouders en/of opvoeders
van jongeren op het
Voortgezet Onderwijs

Vragen die aan bod komen:
•
•
•

Hoe gaat jouw kind om met schermen?
Wat doet mijn kind online?
Hoe houd je het schermgebruik leuk?

