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.

Datum
13-sep

Activiteit
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

Feestcommissie
Leerlingenraad
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

vr

24-sep

PWS dag 5Havo + 6Vwo
andere leerlingen lesvrij

Pagina

Dag
ma

1

Jaarplanning

ma

27-sep

Klankbordgroep 6Vwo

di

28-sep

7e t/m 9e: 5Havo tekenen

wo

29-sep

8.00-20.00: Introductie activiteit zeilen 4Havo/Vwo

do

30-sep

8.00-20.00: Introductie activiteit zeilen 4Havo/Vwo

ma

4-okt

Ouderraad

di

5-okt

wo

6-okt

Deventer ziekenhuis 5Havo NLT
7e t/m 9e: 6Vwo tekenen
4Havo/Vwo BSM Golf

do

7-okt

Leerlingenraad

vr

8-okt

Klankbordgroep 5Havo

Ouderavonden
Komende week starten de ouderavonden. De ouders van leerlingen uit 4Havo/Vwo en 5Vwo hebben
hiervoor via de mail een uitnodiging ontvangen. De ouders van leerlingen uit 5Havo en 6Vwo zullen de
uitnodiging op korte termijn ontvangen.

Teamleider Havo
Mevrouw Pape zal ons helaas verlaten. Ze gaat aan het werk als teammanager
in het MBO. Ze heeft de afgelopen 6 jaar samen met mevrouw Salden met veel
enthousiasme leiding gegeven aan de Havo-afdeling. We willen haar bedanken
voor haar inzet voor de leerlingen, ouders en collega's van Het Vlier en wensen
haar succes met de nieuwe baan.
De heer Wisse zal vanaf 20 september op interimbasis de werkzaamheden van
mevrouw Pape overnemen, totdat een nieuwe teamleider is geworven. Hierbij
stelt hij zich aan jullie voor:
De afgelopen jaren ben ik als zelfstandige op verschillende scholen en in
verschillende (leidinggevende) rollen als interimmer werkzaam geweest. Ik ben
woonachtig in Amersfoort. Op maandag, dinsdag en donderdag ben ik
aanwezig op school. Ik heb er zin in om op deze school aan de slag te zijn.
Van harte welkom!
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De eerste weken zitten erop. Voor leerlingen uit leerjaar 4 is Het Vlier een nieuwe school. Omdat we het
belangrijk vinden dat klasgenoten elkaar goed leren kennen, organiseren we dit jaar voor de leerlingen uit
4Havo/Vwo een extra activiteit. Op woensdag 29 september of donderdag 30 september gaan alle vierde
klassen onder leiding van de Friese Vloot een dag zeilen op het IJsselmeer. Iedere klas zit samen met de
mentor en een collega op een eigen schip. Natuurlijk is ieders hulp nodig bij het zeilen. Je krijgt van de
schipper allerlei taken zodat je samen de wind in de zeilen houdt!
Leerlingen en ouders van leerjaar 4 krijgen vandaag een mail met alle informatie over deze dag.
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Zeilen 29 en 30 september voor leerlingen uit 4 Havo/Vwo

Leerlingenraad
Wij hebben versterking nodig voor de leerlingenraad! Doordat sommige leden vorig jaar hun diploma hebben
gehaald, zijn wij weer op zoek naar nieuwe leden uit ieder leerjaar. Wil jij veranderingen aanbrengen en mee
discussiëren over de toekomst van onze school? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn op zoek naar
enthousiaste, gezellige en betrokken leerlingen die mee willen denken over verschillende plannen van de
school.
De leerlingenraad komt tenminste 1 keer per maand samen in een k-uur. Deze vergaderingen zijn soms
alleen met de leerlingenraad en soms samen met de schoolleiding. Lijkt dit jou leuk? Stuur dan een mailtje
met je naam, klas en motivatie naar: leerlingenraad.hetvlier@gmail.com. Heb je nog verdere vragen en/of
opmerkingen, stuur dan ook gerust een mailtje!
Groetjes, de leerlingenraad

Impacter helpt!
Meer aandacht voor burgerschapsvorming is een van de speerpunten van Het Vlier. We streven ernaar dat
onze leerlingen de blik óók meer naar buiten richten. Daar kunnen ze andere ervaringen opdoen dan binnen
de muren van de school. Ervaringen die hen ten goede komen en waarvan ze kunnen groeien als mens en als
onderdeel van onze maatschappij. We streven naar diverse activiteiten waardoor de betrokkenheid bij de
(Deventer) samenleving toeneemt en waarbij onze leerlingen vaardigheden op kunnen doen die op een
school minder eenvoudig te realiseren zijn.
Een project dat perfect aansluit bij dit speerpunt is Impacter. Hieronder leest u meer over dit project. U kunt
ook de website bezoeken, www.impacterdeventer.nl
Leerlingen die zich aangesproken voelen kunnen zich binnenkort inschrijven voor een keuze-uur, waar de
coaches van Impacter zich voorstellen en voorlichting geven over het project.
De k-uren zijn op dinsdag 28 september aanstaande (7e uur voor vwo en 8e uur voor Havo). Natuurlijk hopen
we dat er direct ‘impact gemaakt kan worden’ en dat een aantal leerlingen, met goede ondersteuning door
jonge mensen, mooie nieuwe ervaringen op kan gaan doen. De school kan binnen de keuzetijd ruimte bieden
aan deze leerlingen om hun horizon te verbreden.
Wat is Impacter?
Vanuit de gedachte dat een sterke samenleving jongeren de ruimte biedt om zich in te zetten voor een ander
en zo hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, heeft het kabinet de aanzet voor Impacter gegeven.
Sinds april 2021 is Impacter actief in Deventer.
Impacter is er voor alle jongeren uit Deventer tussen de 14 en 27 jaar en
onderscheidt verschillende doelgroepen, onder andere:
•

Wil je je graag inzetten voor een ander en iets voor iemand betekenen?
Misschien door computerles te geven aan ouderen, kinderen te helpen
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•

Jongeren die zich graag willen inzetten voor een ander en iets willen
betekenen voor de Deventer samenleving.
Jongeren die goed weten wat ze willen met hun toekomst, maar nog
niet zo goed weten hoe ze dit aan kunnen pakken en waar ze moeten
beginnen.

met huiswerk of te helpen in het dierenasiel. Samen met de Impacter coaches zoekt de leerling een geschikte
plek.
Misschien weet je als jongere al heel goed wat je wilt, maar is de start best lastig. In dit geval kijken de coaches
van Impacter met je naar mogelijkheden om ervaring op te doen in de praktijk en om toekomstplannen waar
te maken.
Hoe ga jij Impact maken?
Een Impacter-traject is kosteloos en wordt begeleid door jongerencoaches. Impacter is maatwerk. Er wordt
gekeken naar wat een jongere kan en wil. Samen met een van de drie jongerencoaches gaat de jongere zijn
of talenten en ambities ontdekken en ontwikkelen. Deze talenten en ambities worden omgezet tot doelen.
Samen met de coach gaat de jongere op zoek naar een toffe organisatie of bedrijf in Deventer of omgeving
waar hij of zij leer- en/of werkervaring op kan doen. Dit wordt een plek waar een jongere kan ontdekken wat
hij of zij later wil doen, een netwerk kan opbouwen of een steentje bij kan dragen aan de maatschappij in
Deventer en haar omgeving.
mw. E.J.M. Vermeulen, coördinator burgerschapsvorming Het Vlier

Pauze concert Colored Monkeys
In samenwerking met het Burgerweeshuis en Raster jongerenwerk komt Colored Monkeys op 21 september
aanstaande een concert geven. Dit zal tijdens de pauze zijn in de B-kantine. Het gaat om de Havo pauze van
11.55 tot 12.25 uur en de vwo pauze van 12.45 tot 13.15 uur. Het is de aftrap van een tour om muzikanten
te inspireren en te verbinden. Dus kom in de pauze op dinsdag de 21e naar de B-kantine voor een fijne
onderbreking van je lessen.

Collega’s gezocht!
De mediatheek heeft dringend vrijwilligers nodig.
Dankzij vrijwilligers:
• Kan de mediatheek 5 dagen per week, 7½ uur per dag open zijn.
• Kunnen leerlingen tijdens K-uren en tussenuren in de mediatheek werken.
• Hebben wij tijd om de huidige service voort te kunnen zetten en de collectie en digitale
informatiebronnen actueel te houden.
KORTOM:
Vrijwilligers maken het verschil tussen een “uitleenpost” of “een mediatheek met kwaliteit”.

Wat vragen wij:
• Mannen en vrouwen die het leuk vindt met jongeren te werken
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Wat bieden wij:
• Uitdaging
• Een leuke werksfeer en een leuk team van medewerkers
• Mogelijkheid nieuwe vaardigheden te leren

•
•

Mannen en vrouwen die één dagdeel in de week kunnen komen
Mannen en vrouwen die een beetje overweg kunnen met computers en het leuk vinden hier meer over
te leren

Vindt u dit werk leuk? Neem dan contact met ons op:
• telefonisch: 0570-504620 en vraag naar de mediatheek of
• via de mail: m.wiercx@ettyhillesumlyceum.nl en/of n.peters@ettyhillesumlyceum.nl.
mw. M. Wiercx, mw. N. Peters, mevr. C. Kanis

Studiekring
Aan het begin van het schooljaar informeert Studiekring ouders/leerlingen graag over de diensten die ze bij
Studiekring aanbieden. Bij deze Nieuwsbrief zit de brief van Studiekring ter informatie.

Stichting Walhalla
In de bijlage vindt u informatie en een algemene poster over “Future Skillz” van de Stichting Walhalla.
Stichting Walhalla is een nieuw programma begonnen genaamd "Future Skillz". Dit programma is gemaakt
voor jongeren en door jongeren in Deventer. Future Skillz is bedoeld om jongeren nieuwe vaardigheden te
leren die nu en later handig zijn in hun persoonlijke- en werkomgeving. Deze omvatten vaardigheden,
cursussen en zelfstudie. Deze activiteiten zijn gratis en zijn in samenwerking met de Gemeente Deventer en
Raster opgezet.

Corona: besmettingen
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Afgelopen week hebben we 2 meldingen gekregen van leerlingen die positief getest zijn op het coronavirus.
Van harte beterschap gewenst.

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het schooljaar is weer volop van start gegaan en, na een bewogen schooljaar, hebben de leerlingen de
draad weer opgepakt.
Een aantal leerlingen zijn nieuw op Het Vlier. Een periode met nieuwe leraren, nieuwe vakken en huiswerk.
Maar ook leerlingen die al een tijd op Het Vlier zitten en misschien wel het examenjaar in gaan.
Studievaardigheden zijn daarbij voor iedere leerling belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan goed kunnen
plannen, leren leren, het huiswerk bijhouden en het niet laten afleiden door de telefoon of tablet.
Studiekring kan hiermee helpen. Wij geven op school intensieve huiswerkbegeleiding, huiswerkklas, hulp
bij het examenjaar, vakinhoudelijke bijlessen en studiecoaching.
Om het schooljaar goed te starten kunt u denken aan extra hulp bij Studiekring, zodat thuis gewoon thuis
kan blijven. Door zoveel mogelijk het huiswerk doordeweeks te maken, houdt uw zoon of dochter ook meer
tijd over in het weekend.
Huiswerkbegeleiding en huiswerkklas is waar Studiekring de meeste leerlingen in ondersteunt. Ze komen 2
tot 5 dagen per week naar onze vestiging. Daar staan onze studiecoaches klaar om te helpen met plannen
en organiseren, met vragen over de lesstof, met slimme tips over hoe je het beste leert en met overhoren.
Daarnaast hebben we een handige App waarin de leerling zijn planning kan maken.
Tijdens een intakegesprek kijken we samen met u waar uw zoon of dochter hulp nodig heeft en maken we
een plan van aanpak. Hierin verwerken we onder andere wat de leerling gaat leren, de aandachtspunten en
het aantal uren dat we gaan begeleiden.
De voordelen op een rijtje:
• Al het huiswerk op tijd af
• Met meer zelfvertrouwen naar school
• Sneller en efficiënter leren
• Overhoren van het leerwerk en controleren van het maakwerk
• Rustige werkplek
• Uitstelgedrag is verleden tijd
• Vrije tijd is écht vrije tijd
Via ons leerlingvolgsysteem houden we de ouders dagelijks op de hoogte van de voortgang en iedere
periode gaan we even zitten en bespreken we hoe het gaat. Zo weten we precies hoe uw zoon of dochter
ervoor staat.
Bijles
Moeite met een bepaald vak of achterstanden wegwerken, dan is bijles een mogelijkheid om alles weer op
orde te krijgen. De voordelen van bijles zijn:
• 1-op-1 begleiding
• Achterstanden worden weggewerkt
• Met meer zelfvertrouwen naar school
• Cijfers gaan omhoog
• Snel weer grip op een lastig vak

•

Meer motivatie

Studiecoaching
Het doel van coaching is om goed te leren plannen en leren. De voordelen op een rijtje:
• 1-op-1 begeleiding
• Hulp bij het plannen en organiseren van schoolwerk
• Studievaardigheden versterken
• Wekelijkse evaluaties waarin we ook de voortgang bespreken
Het examenjaar
Ondersteuning in het examenjaar geeft de kans om het maximale uit dit jaar te halen. Het pakket is bedoeld
voor examenleerlingen die hard willen werken aan mooie resultaten en hun zelfvertrouwen. Met deze
dienst helpen we de leerling met een combinatie van verschillende diensten naar keuze.
• Intensieve en persoonlijke begeleiding gedurende het hele schooljaar
• Een op maat gemaakt programma, afgestemd op de behoefte en wensen van de leerling
• De leerling krijgt grip op de examenstof met examentrainingen
• We houden continu de resultaten van de leerling in beeld
Heeft u vragen over Studiekring of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw zoon of dochter,
neem dan vrijblijvend contact met mij op. Bent u benieuwd of huiswerkbegeleiding iets voor uw zoon of
dochter is. Meldt u hem of haar gerust aan voor een gratis meeloopmiddag.
U kunt mij bereiken via dianasterken@studiekring.nl of mobiel 06 53858953. Meer informatie is te vinden
op www.studiekring.nl.
Met een leerzame groet,
Team Studiekring Deventer Het Vlier
Diana Sterken
Vestigingscoördinator

Geachte heer/mevrouw,
Mijn naam is Roland Has en ik ben bestuurslid van Stichting Walhalla. Walhalla is een jongerenstichting gevestigd in het centrum
van Deventer. Al sinds 1999 staan we voor de ontplooiing van jongeren en bieden wij voor hen een plek. Voor en door jongeren
is waar Walhalla voor staat.
Ik schrijf u deze brief wegens het feit dat er in Stichting Walhalla, in samenwerking met Gemeente Deventer, vanaf 23 augustus
activiteiten gaan starten die speciaal voor jongeren tussen 14-25 jaar zijn. Future Skillz, zoals deze activiteiten worden genoemd,
zijn bedoeld om jongeren nieuwe vaardigheden te leren en een plek te geven om te studeren en leren.
De einddatum van deze activiteiten is 1 juni 2022.
Samenwerking
Stichting Walhalla staat in samenwerking met Gemeente Deventer en andere organisaties (zie bijlage 1) die ook komende tijd
activiteiten organiseren voor jongeren. Naast de promotie van iedere organisatie is er een algemene website
(www.dtowndeventer.nl) opgericht voor jongeren, begeleiders, agenten en scholen waar alle activiteiten op staan en met de
mogelijkheid voor inschrijving.
Activiteiten
De Future Skillz activiteiten zijn onderverdeeld in drie groepen; cursusprogramma’s, vaardigheden en zelfstudie. Voor deze
activiteiten staan er negen computers klaar waar jongeren gebruik van kunnen maken tijdens activiteiten en zelfstudie. Alle
activiteiten zullen zowel online via D-town te vinden zijn als op maandladderposters (zie bijlage 2) die door Walhalla worden
geleverd.
Programma’s
Bij deze groep bieden we cursussen in programma’s: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photoshop en Illustrator.
Het trainen en kennis laten maken met zulke programma's zullen jongeren in hun studietijd helpen, maar ook tijdens hun
toekomstplannen. Deze cursussen zullen in combinatie met vaardigheden (zoals hieronder benoemd) worden gegeven. Elke
cursus staat op zichzelf; voorkennis of eerdere cursussen zijn niet nodig om mee te doen.
Vaardigheden
Onder vaardigheden aanleren voor jongeren verstaan we het volgende: het leren solliciteren, formele brieven/mails schrijven,
plannen, roosters maken en leren omgaan met geld. Dit kan in de vorm van informatieavonden zijn, maar ook met praktische
opdrachten in combinatie met de hierboven beschreven programma’s.
Zelfstudie
In samenwerking met Raster zijn er twee keer per week huiswerkmiddagen op woensdag en zondag. Hiernaast organiseren we
sporadisch spelletjes middagen en game café avonden.
Wat u kunt doen
Als u interesse heeft, kunt u ons helpen door Future Skillz onder de aandacht te brengen bij jongeren en leraren. Dit kunnen
voorbeelden zijn, zoals maandladderposters op scholen, een post op de schoolwebsite of vermeldingen naar de Dtown website.
Voor materiaal kunt u contact opnemen met Stichting Walhalla.
Vragen of contact
Voor vragen of contact kunt u contact opnemen via: bestuur@walhalla-deventer.nl of via mobiel (Roland Has): 0642531986.

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Walhalla,
Roland Has
Algemeen bestuurslid
Stichting Walhalla
T: 0642531986
M: roland@walhalla-deventer.nl
W: www.walhalla-deventer.nl

Bijlage 1: https://www.deventer.nl/nieuwsberichten/deventer-nieuws/2021/5/28/extra-activiteiten-jongeren-van-start
Bijlage 2: https://m.facebook.com/WalhallaDev/photos/a.662039940526151/2956916214371834/?type=3&source=54&ref=page_internal

