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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.  

Planning komende 4 weken   

Dag Datum Wat 

ma 1-nov TE1 

di 2-nov TE1 

wo 3-nov TE1 

do 4-nov TE1 
16.00: SOMtoday open 

vr 5-nov Den Haag 5H tekenen + handvaardigheid 

   

di 9-nov 7e en 8e: inhaaltoetsen 
19.30uur: MR vergadering 

wo 10-nov 18.00-21.00: Scholenmarkt 

do 11-nov 1e en 2e: inhaaltoetsen 
12.00: MIMIK 5H/6V Frans (op inschrijving) 

vr 12-nov Den Haag 5V en 6V tekenen + handvaardigheid 
8.15-11.55: uitvoeren popsong 5V muziek, B17 

   

ma 15-nov Deze week: stand van zaken PWS 5havo in k-uur 
Deze week 2e klad met begeleider PWS 6vwo bespreken in k-uur 
Beverwedstrijd wiskunde in k-uren 
19.30uur: Informatieavond op VLR voor leerlingen van andere scholen 

di 16-nov 7e+8e: inhaaltoetsen, overige leerlingen lesvrij i.v.m. teambijeenkomst personeel 
v.a. 14.30 uur 
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wo 17-nov 9.00-12.00: Spreekuur leerplichtambtenaar 

do 18-nov 1e en 2e: inhaaltoetsen 
Uitnodiging voor gespreksavond van 30 november voor 4H/V+5H/V  

vr 19-nov vanaf 8.15: intekenen herkansing TE1 via itslearning 

   

ma 22-nov Rapportvergadering/leerlingbespreking hele dag 
Uiterste datum digitaal intekenen gespreksavond 30 november 
PWS dag 5havo + 6vwo, overige leerlingen lesvrij 
19.30: Sl + Ouderraad 

di 23-nov Rapportvergadering/leerlingbespreking hele dag 
PWS dag 5havo + 6vwo, overige leerlingen lesvrij 
Reserve MR 

do 25-nov 8.30-16.00: PO 5H wiA 

vr 26-nov 12.00: deadline inschrijving herkansing TE1 via itslearning 

   

Toetsweek 

 

De toetsweek is begonnen! Overal in de school zijn leerlingen hard aan het werk, tijdens de toetsen en tussen 
toetsen door. Veel succes gewenst ook de komende dagen. 

In gesprek met leerlingenraad en schoolleiding   

We willen graag meer leerlingen betrekken bij de school en het onderwijs. We hebben natuurlijk een 
leerlingenraad en voorheen hadden we klankbordgroepen, maar daarin kunnen slechts enkele leerlingen hun 
mening geven. Het lijkt ons goed dat veel meer leerlingen binnen Het Vlier kunnen meedenken over onze 
school. Samen met de leerlingenraad hebben we nagedacht over de manier waarop we dat kunnen doen.  
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Vanaf donderdag 18 november gaan we daarom wekelijks op de donderdag het 1e uur in gesprek met 
leerlingen. Je kunt je hiervoor intekenen via de k-uren. In dit uur kun je meedenken en praten met de 
leerlingenraad en schoolleiding over verschillende onderwerpen. 
Onderwerp donderdag 18 november: gescheiden pauzes of samen 1 pauze? 
Onderwerp donderdag 25 en 2 december: hoe ervaar jij de lessen? 
Voor de weken erna komen telkens andere onderwerpen aan bod. 
We hopen op die manier met veel verschillende leerlingen in gesprek te gaan. Dus laat je stem horen en 
schrijf je in! Graag tot dan!  

Extra informatieavond: maandag 15 november van 19.30 tot 20.30 uur 

Deze informatieavond is speciaal voor leerlingen die nog niet op scholen van het Etty Hillesum Lyceum zitten. 
Zit jij in 3 havo, 3 vwo of 4 mavo en ben je benieuwd naar Het Vlier? Kom met je ouders of een vriend(in) en 
laat je door de school rondleiden. 
Je krijgt voorlichting over alle mogelijkheden die Het Vlier biedt. En dat zijn er echt superveel! Leerlingen van 
Het Vlier vertellen daar over en geven je een rondleiding. Welkom! 
 

 

 
Andere belangrijke data voor leerlingen (en ouders) van alle scholen: 

• 6 december: informatieavond voor mavoleerlingen die over willen stappen naar 4havo na hun 
diplomering en hun ouders.  

• 1 februari: informatieavond voor leerlingen uit 3 havo en 3 vwo en hun ouders, waar ze informatie 
krijgen over hun profielkeuze.  

• 16 februari: profielkeuzedag 3 havo en 4 mavo waar leerlingen een dag meelopen op Het Vlier en 
specifieke informatie over de vakken krijgen die ze kunnen kiezen in 4 havo. Ze maken daar vooraf 
zelf keuzes in. 

• 17 februari: profielkeuzedag 3 vwo waar leerlingen een dag meelopen op Het Vlier en specifieke 
informatie krijgen over de vakken die ze kunnen kiezen in 4 vwo. Ze maken daar vooraf zelf keuzes 
in. 

• Op 4 maart is het Open Huis van Het Vlier voor alle belangstellenden. 
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Corona 

Aanstaande dinsdag is er weer een persconferentie. We hopen van harte dat eventuele maatregelen voor 
het onderwijs beperkt blijven. Mochten er aanpassingen nodig zijn, dan brengen we jullie natuurlijk op de 
hoogte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cursus Spaans 2021-2022 -  Hablamos español! 

Na de herfstvakantie starten er weer beginnerscursussen Spaans op het Vlier, deze zijn toegankelijk voor alle 
leerlingen van het Vlier, die willen kennismaken met deze mooie en belangrijke taal!  
 
De lessen worden ook dit jaar gegeven door mevr. drs. Annette Delmaar, 1e graads docente Spaans.  
De lessen vinden plaats tijdens de k-uren op donderdag het 1e en 2e uur, daarbij is het 1e uur met name 
gereserveerd voor de havo-leerlingen en het 2e uur voor de vwo-leerlingen.  
  
Het betreft 15 lesuren, verspreid over verschillende weken in de maanden november tot juni. De kosten 
bedragen 100 euro voor 15 lessen, inclusief lesmateriaal. Er zijn geen proeflessen, maar deelnemers mogen 
na uiterlijk 3 lessen zich nog bedenken, zij ontvangen het desbetreffende bedrag dan terug. 
 
Aanmelden kan vanaf nu via de docente: a.delmaar@ettyhillesumlyceum.nl  U kunt haar ook benaderen voor 
vragen en verdere informatie. 
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