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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 15-nov Deze week: stand van zaken PWS 5 havo in k-uur 
Deze week: 2e klad met begeleider PWS 6vwo bespreken in k-uur  
Beverwedstrijd wiskunde in k-uren 
19.30-20.30: Informatieavond op Het Vlier voor leerlingen van andere scholen 

di 16-nov v.a. 14.30: teambijeenkomst 
7e en 8e: inhaaltoetsen, overige leerlingen lesvrij 

wo 17-nov 9.00-12.00: Spreekuur leerplichtambtenaar 

do 18-nov 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
1e en 2e: inhaaltoetsen 
Uitnodiging voor gespreksavond 4H/V+5H/V via de mail 

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

   

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

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

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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do 25-nov 8.30-16.00: PO 5 havo wiA 

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

   

di 30-nov 16.15-21.15: gespreksavond ouders + leerlingen 4H/V en 5H/V 

wo 1-dec Cultuurdag 1e helft ckv leerlingen 4H/4V/5V 
Sportdag ‘overige’ leerlingen 4H/4V/5V 
Gymnasium projectdag: 08.30-18.00: Amsterdam   
5H/6V profielwerkstukdag  

do 2-dec 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
2e: Schoolleiding en leerlingenraad  
Mobiel planetarium voor leerlingen natuurkunde (B-kantine) 
9.30-12.30: Training debatteam (lokaal A4)  

vr 3-dec Mobiel planetarium voor leerlingen natuurkunde (B-kantine) 

    

ma 6-dec 4H introductie LOB door decaan in mentorles 
19.00: voorlichting voor mavoleerlingen die na hun diplomering naar havo 
willen (+externen) op Het Vlier 

di 7-dec PWS 5havo tijdens k-uren 
v.a. 14.30: teambijeenkomst 
7e t/m 9e: 5 havo tekenen  
MR vergadering 

do 9-dec 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
2e: Schoolleiding en feestcommissie 
PWS 5 havo in k-uren 
Biologie Olympiade 6 vwo in k-uren (Z4+D15+D17) 
Presentatieavond PWS 5 havo 

vr 10-dec Paarse vrijdag 

 

 Nieuwe cateraar in onze kantine 

We zijn blij dat het voor onze leerlingen weer mogelijk is om op school van onze kantine gebruik te maken. 
Vanwege Corona was dat lange tijd onmogelijk.  
Het Vlier wil een gezonde omgeving aan de leerlingen bieden. Om deze reden werken we op onze school 
volgens de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken 
het hiermee makkelijker om een gezonde keuze te maken. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de 
uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de 
automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes en we bieden groente én fruit aan. 
Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes. De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten: 

1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes 
2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes 
3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes  

De kantine stimuleert water drinken. In onze gezonde schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het 
uitgestalde aanbod als in de automaten. Naast onze gezonde schoolkantine zijn er watertappunten geplaatst 
waar leerlingen elk moment van de dag hun flesje of bekertje kunnen (her)vullen.  
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Gastspreker uit de Gazastrook 

 

 
De afgelopen week hebben we op twee momenten een gastspreker uit de Gazastrook in onze collegezaal 
mogen verwelkomen. Mohammed werkt als mensenrechtenactivist in de Gazastrook voor een Israëlische 
hulporganisatie. Hij is zelf Palestijn en balanceert op dunne koorden tussen de Israëlische overheid, Hamas 
en de Palestijnse bevolking. Dat is vaak een bijzonder lastige positie. Mohammed is drie maanden in Deventer 
omdat Deventer een Shelter City is. Shelter City is een initiatief van Justice and Peace Nederland in 
samenwerking met een groeiend aantal Shelter City steden en lokale partners in Nederland en in de 
internationale Shelter City Hubs en heeft als doel mensenrechtenverdedigers wereldwijd te beschermen. 
Mohammed heeft twee colleges gehouden voor de leerlingen uit 6vwo met het keuzevak 
maatschappijwetenschappen en leerlingen uit 5vwo met geschiedenis in hun pakket. Voor beide vakken 
behoort de situatie in het Midden-Oosten tot de stof voor het examen. 
De colleges waren een zeer interessante mix van algemene informatie en persoonlijke verhalen. Onze 
leerlingen en collega’s vonden het een waardevolle ervaring en Mohammed heeft de colleges met veel 
plezier gegeven. Hij was verrast door de vele vragen, vooral omdat verschillende leerlingen met name ook 
geïnteresseerd waren in zijn persoonlijke leven in de Gazastrook. We danken Mohammed van harte voor zijn 
inzet voor onze leerlingen en wensen hem veel succes met zijn werk als mensenrechtenactivist in de 
Gazastrook. 

Ouderspreekavond 30 november 

Dinsdag 30 november is er gelegenheid om als ouders en leerlingen van 4 havo/vwo en 5 havo/vwo in gesprek 

te gaan met enkele docenten. De middag/avond is van 16.15-21.15 uur. We hopen dat dat fysiek op school 

kan. U krijgt volgende week een mail met informatie over de inschrijving.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.justiceandpeace.nl%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C6caab558bb7340423af308d9a563628f%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C1%7C0%7C637722668532655077%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=N%2BlaXj%2BY4PgXTV6i3IN7Tt6YTosQcjw%2BfY2MGYwyodI%3D&reserved=0
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Decentrale selectie 

Zit je in 6 vwo, ga je volgend jaar studeren aan de universiteit en heb je bij jouw studiekeuze te maken met 
numerus fixus, dan is onderstaand bericht belangrijk voor jou.  
 
Als gevolg van de coronapandemie zijn in schooljaar 2020-2021 scholen tijdelijk gesloten geweest. In veel 
gevallen heeft dit geleid tot achterstanden op scholen. Omdat er vraagtekens waren bij de mate waarin de 
cijfers van alleen 5 vwo – behaald in coronajaar 2020-2021 – het ‘kennen en kunnen’ van de leerlingen 
voldoende weergeven, hebben de VO-raad, de VSNU, decanenvereniging BiOND, een aantal specialisten van 
de faculteiten geneeskunde en een flink aantal vo-scholen afgelopen zomer gesproken over het aanleveren 
van de cijfers voor de decentrale selectie wo in schooljaar 2021-2022.  
 
Er is toen het volgende besloten:  
Als een bacheloropleiding met numerus fixus gebruikmaakt van vo-cijfers in de decentrale selectieprocedure 
2022 dan geldt voor kandidaten het volgende:  
Kandidaten die in schooljaar 2020-2021 in 5 vwo zaten, leveren een SE-cijferlijst in met de peildatum 15 
januari 2022 (dus cijfers tot en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat uit de behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo 
t/m 14 januari 2022 in 6 vwo, op 1 decimaal. 
 
Voor meer informatie zie bijlage 1 en 2 bij deze Nieuwsbrief.  
 
Nadere informatie voor 6 vwo leerlingen volgt via de mail. 

Kunstexcursie Den Haag 

Op vrijdag 5 november zijn de leerlingen uit 5 havo met het vak tekenen 
of handvaardigheid in hun vakkenpakket naar Den haag geweest.  
Vandaag (12 november) zijn de leerlingen uit 5 en 6 vwo aan de beurt.  
Fijn dat dat nu nog kon/kan. 
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Corona 

Onderstaande informatie ontvingen wij van de GGD IJsselland: 
 
Als een leerling/medewerker positief is getest op COVID-19 en uw kind met deze persoon 
in contact is geweest geldt het volgende: 
1) Leerlingen die nauwe contacten zijn (meer dan 15 minuten binnen de anderhalve 

meter) wordt geadviseerd om thuis te blijven. 
De volgende nauwe contacten hoeven niet thuis te blijven wanneer ze geen klachten hebben: 
● in de afgelopen 6 maanden corona gehad; 
● langer dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd tegen corona. Bij het Jansen-vaccin geldt 28 

dagen; 
● corona gehad en daarna minimaal 14 dagen geleden één vaccinatie gehad. Bij Jansen-vaccin; langer 

dan 28 dagen. 
2) Leerlingen die overige contacten zijn hoeven ook niet thuis te blijven wanneer er geen klachten zijn.  
  
Onderstaand ter informatie 2 links naar brieven van het RIVM.   
Klik op de link om de web-brief te openen: 

https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-nauw-contact 
https://lci.rivm.nl/informatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact 

 
Heeft u nog vragen over het coronavirus, neem dan contact op met het landelijk informatienummer op 
0800 – 1351  
  

Uitnodiging thema-avond Het Stormink 24 november  

De Ouderraad van Het Stormink organiseert (onder voorbehoud van maatregelen) op 24 november een 
thema-avond over de online wereld van de jongere van nu op 24 november a.s. 
Daarvoor hebben alle ouders van de leerlingen van Het Stormink een uitnodiging ontvangen. 
In de zaal wordt een maximumaantal van 150 ouders gehanteerd. Dat past binnen de anderhalve meter 
maatregel. De afgelopen jaren zat de zaal niet vol, vandaar het verzoek om deze thema-avond ook onder de 
aandacht te brengen van de ouders van onze leerlingen. Een ieder is van harte welkom. Zie bijlage 3 bij deze 
Nieuwsbrief. 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: 3 

1. Decentrale selectie brief aan ouders en leerlingen 
2. Toelichting aanleveren cijfers decentrale selectie 
3. Uitnodiging thema-avond van Het Stormink 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Finformatiebrief-voortgezet-onderwijs-nauw-contact&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C0ce25d62fe7945c25a6108d9a385b7a0%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C1%7C0%7C637720616973464815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8w7C%2BQD4feCRCzgWQrWmX7%2BkcYaFLGog3t4oTKTEe8k%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flci.rivm.nl%2Finformatiebrief-voortgezet-onderwijs-overig-contact&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C0ce25d62fe7945c25a6108d9a385b7a0%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C1%7C0%7C637720616973464815%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VezYX9NVUomM80deQ7sbL25yD2JQ5Q8up%2BA1hY4w%2BVQ%3D&reserved=0


Toelichting aanleveren cijfers decentrale selectie 
 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste leerling, 

 

Zit je in 6 vwo, ga je volgend jaar studeren aan de universiteit en heb je bij jouw studiekeuze 

te maken met numerus fixus, dan is onderstaand bericht belangrijk voor jou. 

Als gevolg van de coronapandemie zijn in schooljaar 2020-2021 scholen tijdelijk gesloten 

geweest. In veel gevallen heeft dit geleid tot achterstanden op scholen. Omdat er 

vraagtekens waren bij de mate waarin de cijfers van alleen 5 vwo – behaald in coronajaar 

2020-2021 – het ‘kennen en kunnen’ van de leerlingen voldoende weergeven, hebben de 

VO-raad, de VSNU, decanenvereniging BiOND, een aantal specialisten van de faculteiten 

geneeskunde en een flink aantal vo-scholen afgelopen zomer gesproken over het aanleveren 

van de cijfers voor de decentrale selectie wo in schooljaar 2021-2022. 

Er is toen het volgende besloten:  
Als een bacheloropleiding met numerus fixus gebruikmaakt van vo-cijfers in de decentrale 

selectieprocedure 2022 dan geldt voor kandidaten het volgende:   

Kandidaten die in schooljaar 2020-2021 in 5 vwo zaten, leveren een SE-cijferlijst in met de 

peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers tot en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat uit de 

behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo t/m 14 januari 2022 in 6 vwo, op 1 decimaal. 

 

Eisen waaraan de SE-cijferlijst bij aanlevering moet voldoen: 
• Het betreft een officiële uitdraai uit de cijferadministratie van de school 

• Op deze uitdraai staat: 
- De datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022) 
- Een schoolstempel 
- Van elk vak het gemiddelde van alle vanaf 4 vwo tot dan toe behaalde SE-cijfers 

op 1 decimaal 
- De handtekening van een vertegenwoordiger van de school 

  

 

Heb je naar aanleiding van deze brief vragen? Neem dan 
contact op met je decaan. 



 
 

Toelichting aanleveren cijfers decentrale selectie 
 
VO-raad en VSNU hebben met raadpleging van BiOND, decentrale selectie specialisten van 
geneeskundeopleidingen en een flink aantal vo-scholen het volgende besloten: 
 
Als een bacheloropleiding met numerus fixus gebruikmaakt van vo-cijfers in de decentrale 
selectieprocedure 2022 dan geldt voor kandidaten het volgende: Kandidaten die in schooljaar 
2020-2021 in 5 vwo zaten leveren een SE-cijferlijst in met de peildatum 15 januari 2022 (dus 
cijfers tot en met 14 januari). Deze cijferlijst bestaat uit de behaalde SE-cijfers vanaf 4 vwo 
t/m 14 januari 2022 in 6 vwo, op 1 decimaal. 
 
Eisen waaraan de SE-cijferlijst bij aanlevering moet voldoen: 

• Het betreft een officiële uitdraai uit de cijferadministratie van de school 

• Op deze uitdraai staat: 
- De datum van uitdraaien (uiterlijk 14 januari 2022) 
- Een schoolstempel 
- Van elk vak het gemiddelde van alle vanaf 4 vwo tot dan toe behaalde SE-cijfers 

op 1 decimaal 
- De handtekening van een vertegenwoordiger van de school 

 
Om het proces van de decentrale selectieprocedures in goede banen te leiden is 
onderstaand stappenplan opgesteld. 
 

Wat  Wie Wanneer 

Communicatie naar schoolleiders en 
examensecretarissen (via PLEXS) 

VO-raad Uiterlijk 1 november 2021 

Communicatie naar decanen BiOND Uiterlijk 1 november 2021 

Aanleveren kant en klare tekst die verspreid kan 
worden door decanen naar ouders en leerlingen 

BiOND Uiterlijk 1 november 2021 

Officiële uitdraai uit de cijferadministratie Scholen Uiterlijk 14 januari 2022 

 
Tips voor scholen: 

• Maak iemand binnen de school verantwoordelijk voor de communicatie naar 
leerlingen en ouders (dat kan een decaan zijn, maar ook een afdelingsleider of 
mentor) 

• Informeer vakdocenten tijdig dat cijfers uiterlijk 14 januari aangeleverd moeten 
worden 

• Inventariseer bij leerlingen wie de cijferlijst nodig heeft (bijvoorbeeld via een Google 
Forms) of print voor elke leerling op 14 januari 2022 een cijferlijst uit 
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Storminkstraat 1, 7418 GH  Deventer 
0570 504660 
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www.hetstormink-ehl.nl School voor onderbouw vmbo, mavo, havo, atheneum, 

tweetalig havo en atheneum, en isk-onderwijs 

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl 

 

 

 

 

Betreft: uitnodiging thema-avond over de online wereld van de jongere van nu, op 24 
november 2021 
 

 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
“Ik beloof dat ik de hele dag niet op mijn telefoon zit, als ik wel om 18.00 uur de ´likes´ op 
mijn Instagram mag bijwerken. Oké?” 
 
Om heldere afspraken te maken over het telefoon- of internetgebruik van je puberende kind, 
is het goed om als ouder te weten wat er allemaal speelt. Dat kan lastig zijn, omdat jongeren 
niet altijd zin hebben om deze wereld met hun ouders te delen. Onze school biedt daarom in 
samenwerking met Theatergroep PlayBack de thema-avond Log In aan: een interactieve 
avond over het online leven van de jongere van nu. Toepasbaar en een feest der herkenning 
voor elk gezin met pubers, maar bovenal een relevante en informatieve ouderavond gericht 
op de communicatie tussen ouders en hun kind. 
 
De online wereld van jouw kind 
Internet biedt jongeren een wereld waar ze hun eigen gang kunnen gaan. Het is een plek om 
vrienden te ontmoeten, verliefd te worden en persoonlijke informatie uit te wisselen . De 
anonimiteit van de online wereld is heerlijk voor een puber maar er kleven ook risico’s aan, 
zoals cyberpesten, intimidatie en sexting. Hoe helpen we jongeren zich in deze wereld 
staande te houden, zichzelf te zijn en grenzen aan te geven?  
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tweetalig havo en atheneum, en isk-onderwijs 

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl 

 

 

 

 

De werkwijze van PlayBack 
Het professionele acteursteam van PlayBack houdt ouders op een treffende en luchtige wijze 
een spiegel voor. De acteurs gaan, aan de hand van herkenbare scènes aan de keukentafel, 
in gesprek met hun publiek. PlayBack traint ouders om op een gelijkwaardige, maar wel 
begrenzende manier met hun kind in gesprek te gaan. In een interactieve groepsdiscussie 
blijven de acteurs in hun rol en vertolken de stem van de jongere van nu.  
 
 
“Veel dank voor een fantastische avond: leerzaam, inspirerend, herkenbaar! Wat een 
enthousiaste acteurs en gespreksleidster, die zo knap ouders en pubers voor ons 
neerzetten.” 
 Toïta Henry, ouderraadslid Coornhert Gymnasium, Gouda 
 
“Een mooie interactieve manier om met jongeren in gesprek te gaan”.  
Frank Broersen, adjunct-sectordirecteur Regius College 
 
 
Meld je aan 
Wij nodigen je van harte uit om de ouderavond Log In bij te wonen. Deze vindt plaats op 24 
november 2021 en duurt van 19.30 tot 21.00 uur op Het Stormink.  
Meld je uiterlijk 12 november a.s. hier aan. Er zijn geen kosten aan de avond verbonden. Kijk 
voor meer informatie op onze website en www.tgplayback.nl/login.  
 
Graag tot dan! 
Met vriendelijke groeten, 

 
Namens de ouderraad van Het Stormink, 
 
 
 
 
 
René Grol, 
Directeur 

 

https://forms.office.com/r/Qnum4gdZgx
https://hetstormink-ehl.nl/
http://www.tgplayback.nl/login

