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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
11-okt
12-okt

do

14-okt

Activiteit
Deze week 2e klad bij begeleider PWS 6vwo inleveren
Studiedag collega’s
Zelfstandig werken aan PWS voor 6vwo-leerlingen
andere leerlingen lesvrij
2e uur: Overleg schoolleiding en leerlingenraad

ma

18-okt

Herfstvakantie t/m 22 oktober

di

26-okt

wo
do

27-okt
28-okt

vr

29-okt

20.00-21.00: Tactus online informatieavond "Scherm de baas 2.0" (meer info in
deze nieuwsbrief)
Lessen vervallen na het 6e uur; studieverlof leerlingen
TE1
SOMtoday gesloten
TE1

ma
di
wo
do

1-nov
2-nov
3-nov
4-nov

vr

5-nov

TE1
TE1
TE1
TE1
16.00: SOMtoday open
Den Haag 5havo tekenen en handvaardigheid
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Planning komende 4 weken

Zeilen met 4havo en 4vwo
Woensdag 29 en donderdag 30 september zijn alle vierdeklassers en hun mentoren/begeleiders het
IJsselmeer op geweest om een dag te zeilen. Wind, regen, af en toe een zonnetje...... het was een prachtige
ervaring waarin leerlingen hebben samengewerkt en elkaar als klas beter hebben leren kennen.
Ook voor de andere leerjaren wordt in de loop van het jaar een culturele/sportieve activiteit georganiseerd.

Ouderavond Tactus: ‘Scherm de baas 2.0’
In deze nieuwsbrief zit evenals in nieuwsbrief 1 nogmaals de aankondiging voor de (online) ouderavond
‘Scherm de baas 2.0’. 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 vragen te
beantwoorden.
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Op maandag 11 oktober besteden we op Het Vlier aandacht aan de (inter)nationale ‘Coming Out Day’.
Op deze dag wordt benadrukt dat
iedereen het hele jaar door zichzelf moet
kunnen zijn. En het is de dag waarop er
extra aandacht is voor mensen die willen
vertellen dat ze bijvoorbeeld homo,
lesbisch of biseksueel zijn. Het doel van
de ‘Uit-de-kast-kom-dag’ is uiteindelijk
vooral steun betuigen: je mag zijn wie je
wilt zijn.
Leerlingen en docenten krijgen die dag, als ze dat willen, een polsbandje om hiermee uit te dragen dat wij
overal onszelf mogen zijn.
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Coming Out Day

Mindset
Vorige week zondag is de 5e aflevering van Mindset online gekomen. Deze keer is het thema ‘Jezelf zijn’.
Splinter Chabot en Babs zorgen deze aflevering voor een mooi, open en zeer positief gesprek.
https://www.youtube.com/watch?v=yuqWjm5INRo

Meer informatie over deze aflevering
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In maart 2020, op zijn vierentwintigste verjaardag, verscheen Chabots eerste boek Confettiregen. Hoewel de
hoofdpersoon Wobie heet, betreft het een autobiografisch verhaal over Chabots coming-out en de weg
ernaartoe. Bij De Wereld Draait Door, waar hij ook af en toe tafelheer was, vertelde Chabot dat hij ondanks
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Mindset is een nieuw en vernieuwend Deventer jongerenplatform met talkshows en podcasts waarbinnen op
regelmatige basis landelijke bekende artiesten en bekende jonge Deventenaren uitgenodigd worden die open
spreken over hun psychische klachten, of onzekerheden die komen kijken bij opgroeien.
De artiesten vertellen over hun carrière, creatieve processen, maar ook over de twijfels, onzekerheden
eventuele psychische klachten waar zij mee te kampen hebben of hadden. Door de klachten in een context te
plaatsen en te laten zien hoe je iets negatiefs om kan zetten naar iets positiefs zorgt Mindset ervoor dat
jongeren met klachten zich herkennen in de verhalen en erachter komen dat je hier open over mag en kan
zijn. Met in deze vijfde aflevering presentator en schrijver Splinter Chabot en rapper, producer en songwriter
Babs.

de vrijzinnigheid van zijn ouders, toch worstelde met zijn homoseksuele geaardheid en zelfs aan zelfmoord
dacht. Op 18-jarige leeftijd kwam Chabot thuis, tijdens kerst, uit de kast.
Babs is een rapper, producer en songwriter met een missie. Ze is niet in een hokje te stoppen en schopt dan
ook graag tegen de stereotypes rond gender en seksualiteit die door de maatschappij worden opgelegd. In
haar teksten rapt ze openlijk over haar eigen gevoel en gedrag, moedigt ze zichzelf en anderen aan om lef te
tonen en voelt ze de samenleving aan de tand. Als vrouwelijke producer en rapper probeert ze op een speelse
manier tegengas te geven in een door mannen-gedomineerde scene. Haar muziek is een combinatie van
onheilspellende trap drums, melodische rap en onvoorspelbare, ritmische akkoorden met een vrolijk pop
smaakje, waar het verhaal key is. Ze speelt met taal maar blijft recht voor haar raap. Haar doel is om aan de
hand van deze muziek kleur aan te brengen in het zwart-wit-denken van de samenleving.
Onder leiding van presentator Manu van Kersbergen voeren Splinter en Babs aan de hand van prikkelende
vragen en pittige stellingen een belangrijk gesprek.

PTA’s, wegingen en eindexamenreglement
De examendocumenten waaronder eindexamenreglement, PTA’s en wegingen zijn goedgekeurd in de MR
vergadering van 7 september jl. De documenten zijn te vinden op de website van de school onder het kopje
“praktisch”.

Nieuws van het decanaat
Graag brengen we regelmatig actuele informatie rondom studiekeuze onder de aandacht via onze website:
https://hetvlier-ehl.nl/onderwijs/studiekeuze-het-decanaat-staat-voor-je-klaar.
Steeds meer hogescholen en universiteiten zetten hun deuren open voor een (fysiek en/of hybride) bezoek
van aankomende studenten. Op onze website vind je ook handige overzichten met de open dagen van dit
najaar: (online) oriënteren op HBO-studies en hogescholen en (online) oriënteren op WO-studies en
universiteiten.
Daarnaast is de Studiekeuzespecial 2021/2022 nu ook toegankelijk en via onze website te bekijken. Er staan
artikelen in over studiekeuze, aanmeldingsprocedure, studiekosten en ervaringsverhalen.
Mocht je de webinar van DUO van vorige week donderdag gemist hebben, dan kun je de informatie hier
terugkijken. In deze webinar van 50 minuten komen praktische zaken rondom studiefinanciering en
studentenreisvoorziening aan de orde.

Opvangklas Studiekring
Vanaf donderdag 28 oktober start de eerste toetsweek op onze school. Studiekring biedt voorafgaand en in
de toetsweek ondersteuning in de vorm van de Toetsweek Opvangklas voor leerlingen van Het Vlier. Voor
meer informatie zie de bijlage bij deze Nieuwsbrief.
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Afgelopen week hebben we gelukkig geen meldingen gekregen van leerlingen die positief getest zijn op het
coronavirus. De mondkapjes in school zijn niet meer verplicht. Wel blijven de hygiënemaatregelen van kracht.
Dus was je handen, doe regelmatig een zelftest en blijf thuis bij klachten (laat je dan bij de GGD testen). Zie
ook de beslisboom in de bijlage.
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Corona

