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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.  
    

 
 

 
 

DE LAATSTE GEWONE DAG 
 

Dit was de laatste gewone dag. We aten wafels 
op de markt, belden of de kapper nog een gaatje 
had (natuurlijk niet) en haalden diep adem: 
weer betalen we met vrijheid, ruimte, tijd. 

 
Tel tot tien en draai het om. Wie van rust houdt 
krijgt een nieuw seizoen cadeau. Neem de warmte 
mee, en elkaar, een land vol beren in winterslaap, 
vlak voor de vorst ondergronds als bollen 

 
en in het zuiden wacht de zon. Droom van 
de warmte op je gezicht, de langste nacht blijft 
de langste nacht. Het donkerste uur komt 
vlak voor het licht. 

 
Ingmar Heytze 

 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 9 – 24 DECEMBER 2021   
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Waar krijg jij energie van? Wat zijn jouw dromen? Wil jij iets voor een ander doen?  

 

Dat zijn de vragen waarvoor je bij Impacter terecht kunt. Jongeren in Deventer, maar ondertussen ook in veel 
andere steden, krijgen ondersteuning van een jongerencoach van Impacter om de doelen die ze hebben te 
bereiken.   
Enkele maanden geleden werden de contacten gelegd tussen Impacter en Het Vlier. Ondertussen zijn de 
jongerencoaches van Impacter elke week tijdens een keuze-uur te bereiken in Het Vlier. Leerlingen die vragen 
aan hen hebben, van hun netwerk gebruik willen maken of hele specifieke doelen hebben, tekenen in en 
kunnen ondersteuning krijgen van de jongerencoaches Luna, Ceren of Raymond. 
Max ten Bolscher, leerling uit 4vwo van Het Vlier, maakt hier ondertussen dankbaar gebruik van. Max liep al 
langer met het idee rond om vrijwilligerswerk te gaan doen. Hij gaf hockeytraining en had als 14 jarige thuis 
ook een feest voor oude buurtgenoten georganiseerd. Dat gaf veel voldoening. 
 
Max las in de Nieuwsbrief van Het Vlier over de samenwerking met Impacter. “Nu kreeg ik mijn kans, die 
moest ik pakken”, zegt Max. Hij tekende in voor het keuze-uur en brainstormde met de jongerencoaches 
over de activiteit die hem het meeste aansprak. Iets met helpen of begeleiden. Je moet wel iets kunnen 
bereiken en ouderen spraken hem in dit verband meer aan dan jongeren. ‘Deventer doet’ heeft een 
vacaturebank met ruim 400 openstaande vacatures. Toen hij gericht zocht naar vrijwilligerswerk voor 
ouderen bleek er in een verzorgingshuis van Humanitas een vraag te liggen. De start werd nog een beetje 
vertraagd door de toetsweek, maar toen Max eenmaal op gesprek was geweest verliep alles hartstikke 
soepel. “Ik kon gelijk beginnen” zegt hij. “Ik help mensen. De meeste bewoners zijn 80 tot 90 jaar oud en 
hebben op allerlei manieren hulp nodig. Soms maak ik alleen een praatje, maar ik doe ook regelmatig een 
spelletje met een van de ouderen of ik breng de maaltijden naar hun kamer. Sommige mensen hebben 
moeite met eten en dan help ik hen daarmee. Ook loop ik mee als de verpleegkundige de medicijnen gaat 
brengen. Ik ben van plan om geneeskunde te gaan studeren en vind zo’n rondje interessant. Ook de 
administratie die daarmee samenhangt is leerzaam. Hier snijdt het mes wel aan twee kanten, vind ik. Ik ben 
ervan overtuigd dat de ervaringen die ik nu opdoe er straks aan bijdragen dat ik mijn werk in de zorg beter 
uit kan oefenen. Ik ga altijd met een voldaan gevoel naar huis op dinsdagmiddag”.  
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Max zet op dinsdag zijn keuze-uren op een bijzondere manier in. Het 7e en 8e uur vult hij in principe in bij 
Humanitas. Hij haalt er veel voldoening uit. “Ik heb hele leuke gesprekken en zie dat de oudere mensen waar 
ik voor werk hier echt iets aan hebben. Ze worden er vrolijker van en zijn minder eenzaam. Ik krijg regelmatig 
complimenten van de bewoners. Bovendien vinden ze het leuk dat er in zo’n verzorgingstehuis een jonge 
jongen rond loopt. De bewoners zien natuurlijk vooral vrouwen in dit soort zorg”.  
 
Max heeft bij levensbeschouwing een presentatie gegeven over Impacter en het vrijwilligerswerk dat hij doet. 
Hij kreeg veel positieve reacties, alhoewel veel klasgenoten het ook wel bijzonder vinden dat hij gaat werken 
zonder daar geld mee te verdienen. Het goede voorbeeld doet echter ook goed volgen. Enkele vrienden van 
Max zijn ondertussen ook gestart met een project bij Impacter. Dat zijn overigens hele andere projecten. 
Jongerencoach Raymond Pothoven vult aan, “Er zijn zoveel mogelijkheden via Impacter. Hoe mooi is het als 
iemand zijn talenten kan gaan ontdekken of onderzoeken? Iedereen is welkom bij ons, ook puur om eens te 
informeren. We bieden je graag onze hulp aan, maar er zijn geen verplichtingen als je een gesprek met ons 
aangaat. Een verjonging van vrijwilligers die eventueel een andere kijk kunnen hebben kan heel verfrissend 
zijn voor deelnemende organisaties. We zijn in Deventer in april gestart en begeleiden nu ongeveer 25 
jongeren. De diversiteit is groot: van rappen, trainingen geven, kinderfeestjes organiseren tot hulpverlenen. 
Elke vraag die we krijgen gaan we onderzoeken en binnen ons netwerk is heel veel mogelijk. Dank natuurlijk 
aan de organisaties die jongeren in de gelegenheid stellen hun doelen te halen. Volgend jaar hopen we nog 
veel meer jongeren op weg te helpen.  
 
Max heeft zijn eerste tijd er ondertussen op zitten als vrijwilliger. Met veel plezier! Hij merkt dat anderen 
hem nu ook vragen beginnen te stellen. Max denkt dat veel andere jongeren echt wel een vrijwillige bijdrage 
willen leveren in onze maatschappij. “Je moet alleen weten wat je precies wilt en waar je dat kunt bereiken”, 
zegt hij. “Het is soms moeilijk om initiatieven te nemen en dan is een duwtje in de rug heel prettig”. Dat 
duwtje heeft Max via Impacter gehad. Iedere drie weken spreekt hij Raymond, zijn jongerencoach, even. 
Mochten er problemen zijn dan staat Impacter klaar om jongeren verder te helpen. Voorlopig kan dat elke 
donderdagmorgen binnen de muren van Het Vlier.  
 
Mocht het verhaal van Max je aanspreken loop dan binnen bij de jongerencoaches en ga de uitdaging aan 
om jouw doelen en wensen binnen de Deventer gemeenschap in te gaan vullen. Als we je daar vanuit de 
school een handje bij kunnen helpen, doen we dat graag.  

Toetsrooster TE2 aangepast 

Natuurlijk hopen we dat Nederland snel terug kan naar normale omstandigheden en dat ons schoolse leven 
ook weer vrij is van corona-maatregelen. De realiteit op dit moment is echter anders.  We weten nog niet 
welke maatregelen er na de kerstvakantie voor het voortgezet onderwijs gelden. Op 3 januari horen we 
daarover meer. Dat is te laat om sommige organisatorische zaken nog te veranderen. Daarom spelen we daar 
nu al op in. We plannen onze toetsweek op een andere manier dan normaal. We gaan ervan uit dat 
schoolexamentoetsen in januari door mogen en moeten gaan.  
 
Wellicht gelden voor het afnemen van toetsen dan wel strengere voorwaarden. Daarom richten we de 
toetsing van toetsperiode 2 nu al in op 1,5 meter. Dat betekent kleinere groepen in de lokalen en meer 
lokalen en zalen waar de toetsen afgenomen worden. Het betekent ook dat een toetsdag opgerekt moet 
worden. Sommige toetsen zullen later op de dag afgenomen moeten worden vanwege de beschikbaarheid 
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van lokalen en surveillanten. Houd er daarom in je planning rekening mee dat er op een toetsdag in TE2 
toetsen afgenomen kunnen worden tot 17.00 uur ’s middags.  
 
Het nieuwe toetsrooster verschijnt in de tweede week van de vakantie in Zermelo. Er zal niets veranderen 
aan de dagen waarop toetsen afgenomen worden, wel aan de lokalen. Zoals het er nu voor staat, blijft het 
verplaatsen naar een ander tijdstip op de dag beperkt tot de toets scheikunde 4vwo van vrijdag 14 januari. 
Deze zal nu worden afgenomen tussen 14.30 en 15.30 uur.  
 
Ook wanneer het handhaven van de 1,5 meter tijdens toetsing niet verplicht wordt, zullen we de toetsen op 
deze manier afnemen. Na de kerstvakantie is er te weinig tijd om het rooster opnieuw om te gooien. Dat 
heeft met name te maken met de beschikbaarheid van externe surveillanten. 
 
We hopen dat je een goede toetsperiode tegemoet gaat en wensen je te zijner tijd succes met de 
voorbereiding daarop.  
 
Op 5 januari kun je nadere informatie van ons verwachten betreffende de lessen na de kerstvakantie. 

Aanpassing regels centrale eindexamens 2022 

Afgelopen week  heeft demissionair Minister voor Voortgezet Onderwijs Arie Slob aanvullende maatregelen 
bekendgemaakt voor het examenjaar 2022. 
Deze maatregelen zijn gericht op het creëren van meer tijd en flexibiliteit rond het eindexamen voor 
leerlingen. 
Een aantal data is gewijzigd door de overheid ten opzichte van de oorspronkelijke situatie en er is een derde 
moment bijgekomen waarvoor iedere kandidaat zich beschikbaar moet houden. Mocht je plannen hebben 
gemaakt of nog gaan maken voor een eventuele examenreis of anderszins, houd hier dan rekening mee. In 
januari ontvangen wij als school van het Ministerie nog nadere berichtgeving. Daarna zullen wij in een 
vervolgbericht meer specifieke details rondom de aangepaste planning op Het Vlier geven. 
 
Maatregelen afname centrale examens: 

• de mogelijkheid voor de leerling om het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken bestaande 
uit een eerste tijdvak voor eerste afnames en een tweede tijdvak voor eerste afnames en 
herkansingen; 

• uitbreiding van het tweede tijdvak van 4 naar 10 afnamedagen; 
• een extra herkansing voor een centraal examen: een leerling kan in twee vakken een centraal examen 

herkansen; 
• een 4-daags derde tijdvak (een herkansingstijdvak) op de scholen na het tweede tijdvak voor de 

afronding van de herkansingen; 
 
De tijdvakken 2022 zien er dan als volgt uit: 

Tijdvak 1 12 mei tot en met 30 mei bekendmaking N-termen (uitslag) 9 juni 

Tijdvak 2 13 tot en met 24 juni bekendmaking N-termen (uitslag) 1 juli 

Tijdvak 3 5 tot en met 8 juli bekendmaking N-termen (uitslag) 14 juli 

 
Voor de volledig tekst kunt u kijken naar het servicedocument via onderstaande link: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/servicedocument-examens-2021-2022 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/12/17/servicedocument-examens-2021-2022
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Nieuws van het decanaat 

Heb je interesse in een tussenjaar? Het TussenjaarKenniscentrum organiseert de Online TussenjaarBeurs. 
Deze beurs biedt live online infosessies van organisaties die tussenjaaractiviteiten aanbieden in binnen- en 
buitenland. De komende editie is op woensdagavond 5 en dinsdagavond 11 januari. Schrijf je gratis in via: 
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/ 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tussenjaarkenniscentrum.nl%2Ftussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos%2Ftussenjaarbeurs%2F&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C830a26d147394691322208d9c470971f%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637756810106460988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=a04EFWyFYw6a1iyiVA1n8YDGLxEXFe%2BsUZ0O8JaIG5s%3D&reserved=0

