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.

Planning komende 4 weken
Op grond van corona kunnen er wijzigingen ontstaan

wo

1-dec

do

2-dec

vr

3-dec

ma

6-dec

Wat
17.00-21.15: online gespreksavond ouders en leerlingen 4H/V en 5H/V
via Teams
Activiteiten vervallen gewone lesdag voor de leerlingen 4H/V en 5V
Profielwerkstukdag 5H/6V
9.30-12.30: Training debatteam (lokaal A4)
Mobiel planetarium voor leerlingen natuurkunde (B-kantine)
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3
2e: Sl + ll raad
Mobiel planetarium voor leerlingen natuurkunde (B-kantine)
Sinterklaas
19.00: online voorlichting voor Mavo-leerlingen die naar havo willen
(+externen). Belangstellenden ontvangen van decanen via de mail link
naar voorlichtingsfilm
(mail decanen = decanaathetvlier@ettyhillesumlyceum.nl)
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Datum
30-nov
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Dag
di

di

7-dec

do

9-dec

PWS 5 havo tijdens k-uren
7e t/m 9e: 5 havo tekenen
7e en 8e uur: docentenvergadering, geen lessen
MR vergadering
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3
2e: Schoolleiding en feestcommissie
PWS 5 havo in k-uren
Biologie Olympiade 6 vwo biologie in k-uren (Z4+D15+D17)
Presentatieavond PWS 5 havo online (voor en door leerlingen)

vr

10-dec

Paarse vrijdag

ma
di

13-dec
14-dec

Deze week voorlopig PWS vwo inleveren
Deventer ziekenhuis 5H NLT (onder voorbehoud)
7e t/m 9e: 6 vwo tekenen
Reserve MR

wo

15-dec

do
vr

16-dec
17-dec

19.30-21.30: muziekavond alle leerlingen muziek (onder voorbehoud)
(koor, orkest, songs van de leerlingen), kantine
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3
Inleveren definitief PWS 5 havo, incl. reflectieverslag

di

21-dec

do

23-dec

vr

24-dec

Pagina

2

Presentatieavond PWS 6 vwo (online??)
Reserve MR
Ontwikkeldag vakgroepen, geen lessen
Herkansingen TE1
Inleveren definitief PWS 6 vwo
1e t/m 3e: les volgens rooster
4e uur: activiteit met mentor
Kerstvakantie t/m 7 januari 2022

Wedstrijdteam Etty Hillesum Lyceum naar finale NK Schooldebatteren!
Het wedstrijdteam van het parlementair debatteam van Het Vlier heeft zich vorige week geplaatst voor de
finale van het Nederlands Kampioenschap Schooldebatteren. In de voorronde op het Camphusianum in
Gorinchem vergaarde het team voldoende punten om bij de laatste vijftien scholen te eindigen, die samen
met de finalisten van de overige twee voorrondes gaan strijden om de beker. Philippe van Emde Boas, Lucas
van Vemde, Noah Kremer, Ferron Roelofs en Renske Brouwer zullen het dan opnemen tegen sterke
concurrentie van onder andere het Carmel College Salland en het Gymnasium Celeanum uit het oosten van
Nederland, maar ook onder andere gymnasia en overige middelbare scholen uit de rest van het land. Op
zaterdag 22 januari 2022 is de finale op de Radboud Universiteit Nijmegen.
Bill Deering en Olaf Koot

Woensdag 1 december kan helaas niet doorgaan
Gezien de ontwikkelingen rondom corona hebben we - in overleg met de organiserende docenten - besloten
de culturele, sportieve activiteitendag van a.s. woensdag 1 december af te gelasten. Hoewel de activiteiten
volgens de richtlijnen georganiseerd zijn, lijkt het ons op dit moment toch onverstandig om met 1400
leerlingen allerlei activiteiten in en vooral ook buiten de school te houden.
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De examenklassen hebben een PWS-dag staan. Die blijft overeind, omdat leerlingen daar al op rekenen en
wellicht afspraken hebben staan. De lessen voor alle andere klassen gaan woensdag gewoon door.
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Het gaat ons aan het hart, allereerst voor de leerlingen. Deze dag was juist gepland in het kader van het NPOplan, omdat leerlingen vorig jaar nauwelijks excursies of buitenlesactiviteiten hebben kunnen doen. Extra tijd
en aandacht om elkaar op een andere manier dan in de lessen te ontmoeten is juist zo nodig voor leerlingen.
Daarnaast hebben ook docenten CKV, LO en de gymnasiumwerkgroep veel tijd zitten in de voorbereiding.

CJP kaart
Via de mail hebben examenleerlingen havo en vwo kunnen lezen dat er een
CJP kaart (digitaal) met € 5,25 budget beschikbaar is voor hen. Dit mogen de
leerlingen zelf besteden, maar dit is slechts t/m 31 december 2021
beschikbaar. Let op! De uitnodiging voor het activeren van de CJP kaart is naar
de schoolmail verstuurd en kan in de map ongewenste mail terecht zijn
gekomen. Je kunt na het activeren van de pas het tegoed verkrijgen via een
voucher, deze vouchercode kun je in de webshops voor tickets verzilveren. De
voucher is te verkrijgen via: https://studenten.cjp.nl/
Veel plezier ermee, in de hoop dat de culturele centra open blijven de komende maand.

Lesuitval
Af en toe krijgen we vragen van ouders over de hoeveelheid lesuitval. Een van de redenen is het feit dat er
weer meer mensen griep- of verkoudheidsverschijnselen hebben. Dat geldt ook voor docenten. Het aantal
mensen dat met klachten thuis moet blijven en zich laat testen is de afgelopen maand toegenomen. Gelukkig
kunnen docenten redelijk snel getest worden en blijft het bij een of maximaal twee dagen absentie.
We begrijpen dat dat vervelend is voor leerlingen, zeker wanneer iemand al meerdere tussenuren in de week
heeft.
Daarnaast hebben we af en toe gezamenlijke vergadermomenten waardoor er lessen uitvallen. Deze
vergadermomenten worden tijdig vermeld in de jaarplanning. De vierweekse
planning wordt in elke nieuwsbrief opgenomen.

6 december: online voorlichting voor mavo leerlingen die naar havo willen
(inclusief externen). Belangstellenden ontvangen via de mail een link naar
de voorlichtingsfilm: ‘Overstap 4 mavo naar 4havo’ van het decanaat
(decanaathetvlier@ettyhillesumlyceum.nl)

•

25 januari op Het Stormink: informatieavond profielkeuze voor de ouders van 3 havo en 3 vwo
• 18:30 uur profielvoorlichting havo
• 20:00 uur profielvoorlichting vwo

•

1 februari op Het Vlier: profielvoorlichting en algemene informatie
• 18:45 uur profielvoorlichting havo voor de ouders van Boerhaave en van Corberic 3 havo
en ouders en leerlingen 3 havo van niet EHL-scholen
• 19:30 uur informatie over Het Vlier door teamleider voor ouders en leerlingen 3 havo van niet
EHL-scholen
• 20:15 uur profielvoorlichting vwo voor de ouders van Boerhaave en van Corberic 3 vwo
en ouders en leerlingen 3 vwo van niet EHL-scholen
• 21:00 uur informatie over Het Vlier door teamleider voor ouders en leerlingen 3 vwo van niet
EHL-scholen
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Informatie- en voorlichtingsavonden

• 16 februari: profielkeuzedag 3 havo en 4 mavo; leerlingen lopen een dag mee op Het Vlier en

krijgen informatie over de vakken die ze kunnen kiezen in 4 havo. EHL-leerlingen hebben zich
via de eigen locatie ingeschreven. Niet EHL-leerlingen krijgen informatie via hun eigen decaan.
• 17 februari: profielkeuzedag 3 vwo; leerlingen lopen een dag mee op Het Vlier en krijgen

informatie over de vakken die ze kunnen kiezen in 4 vwo. EHL-leerlingen hebben zich via de
eigen locatie ingeschreven. Niet EHL-leerlingen krijgen informatie via hun eigen decaan.
• 4 maart van 18.00 tot 20.30 uur: Open Huis van Het Vlier voor alle belangstellenden.

Van de Ouderraad
De Ouderraad (OR) is het aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs en
de sfeer op Het Vlier betreffen. We kunnen onderwerpen op de agenda zetten en bespreken met de
schoolleiding van Het Vlier. Op die manier kan de OR bijdragen aan het vinden van de juiste oplossing. Met
ideeën, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad:
•
•
•
•
•
•
•

Joris Bökkerink (voorzitter)
Vivian Buitendijk
Yoka van Dorp-Bosch
Ellen Ganzevles
Mariska Kooij
Martijn van de Scheur
Gerie ten Brinke, directeur (namens Het Vlier bij de vergaderingen aanwezig)

Wilt u meer weten over de Ouderraad, gesprekspunten inbrengen of eens een vergadering bijwonen? Neem
dan contact met ons op: ouderraadhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
In de nieuwsbrief zullen we een korte beschrijving geven van de onderwerpen die besproken zijn tijdens de
vergaderingen. Mocht u de notulen van de bijeenkomsten willen inzien, dan kunt u een mail sturen naar
ouderraadhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
Onderstaande onderwerpen zijn afgelopen bijeenkomsten besproken:
Ouderraad van augustus:
Besproken werd onder andere de besteding van NPO-gelden, vaccinatiecampagne op school en de
beschikbaarheid van profielwerkstukken binnen de havo-profielen.
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Ouderraad van november:
Besproken werd de inzet van QR op school, roosterproblemen en de vele tussenuren, voorstellen voor een
positievere leeromgeving op school en aanvullingen op het nieuwe schoolplan.
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Ouderraad van oktober:
Besproken werd de veelheid aan leeromgevingen, onderwijsthema's in het nieuwe schoolplan en het
mentoraat.

Impacter & Het Vlier
Donderdags 2e uur Impacter-coach op school: schrijf je in!
Je talent(en) ontplooien, iets goeds doen voor de
Deventer samenleving, (werk)ervaring opdoen om
beter te weten welke studierichting bij jou past of te
ontdekken wat jij het liefste doet? Dat kan allemaal
via Impacter.
Wil je kennismaken met de coaches en onderzoeken
wat Impacter jou te bieden heeft of weet je al wat jij
te bieden hebt, maar zoek je een ingang bij de juiste
organisatie(s)?
Ga dan naar het k-uur van Impacter; elke donderdag
is er een coach op Het Vlier (2e uur), die graag met jou
in gesprek gaat en je waarschijnlijk verder kan helpen.
Inmiddels heeft Max ten Bolscher uit 4 vwo zijn
Impacter-traject vastgelegd. Hij gaat als vrijwilliger
aan de slag bij woonzorgcentrum Humanitas.
Een aantal andere leerlingen is ook aan het
onderzoeken op welke manier zij hun talenten willen
inzetten buiten school. De coaches van Impacter
helpen hen graag op weg. Zij hebben een breed
netwerk aan organisaties om leerlingen van Het Vlier
mee in contact te brengen. De school biedt in overleg
de mogelijkheid om een deel van de k-uren voor een Impacter-traject in te zetten.
Is je interesse gewekt? Aarzel dan niet en schrijf je in voor het k-uur van Impacter! Alvast rondkijken op de
website? Ga dan naar https://impacterdeventer.nl/
Esther Vermeulen

Corona
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Hoewel het gelukkig op Het Vlier nog goed gaat (deze week hebben we de melding gekregen van een leerling
die positief is getest op corona) neemt de druk op de zorg zo toe, dat alle mogelijke scenario’s de ronde doen.
Het lijkt erop dat de scholen openblijven, maar we wachten met spanning de persconferentie van vanavond
af. Mocht er aanleiding zijn voor extra informatie, zullen we je zo spoedig mogelijk hierover mailen.

