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.
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MR vergadering
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Finale NK schooldebatteren RU Nijmegen
Rooster 2/start 3e periode
Deze week: bespreken PWS 5havo
Deze week: PWS 6vwo: beoordeling bekend + evaluatie met begeleider
Kijk- en luistertoets Engels vwo + Duits havo
19.30: ouderraad
Kijk- en luistertoets Engels havo + Frans vwo
Reserve MR
(Online) voorlichting profielkeuze op STM (voor ouders):
- 18.30: 3havo
- 20.00: 3vwo
Kijk- en luistertoets Frans havo + Duits vwo
7e+8e: wiskunde Olympiade wiskunde A+B (facultatief 4havo/vwo en 5vwo)
Studiedag/vakgroep ontwikkeldag, leerlingen lesvrij
Invoeren cijfers PWS 5havo
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Planning komende 2 weken

Een heel goed 2022 gewenst!!
We wensen alle leerlingen een heel goed jaar toe! Niet alleen op school maar
ook bij je thuis. Hopelijk wordt het een jaar waarin we in een open school en
open samenleving steeds meer kunnen organiseren en doen met elkaar!

Toetsweek en corona
Het aantal coronabesmettingen loopt behoorlijk op.
Ook tijdens de toetsweek is het belangrijk dat leerlingen met corona-gerelateerde klachten thuisblijven. Het
is van belang dat ze zich telefonisch afmelden en daarbij aangeven dat ze corona-gerelateerde klachten
hebben of in quarantaine zitten. De administratie zal dat dan noteren.

Bijlespool
Sinds jaar en dag geven leerlingen van Het Vlier voor een vriendenprijs bijles aan medeleerlingen. Ook dit
jaar maken we een inventarisatie van leerlingen die bereid zijn dit te doen. (Zie bijlage 1 voor het
inschrijfformulier bijlesaanbieder.) Het resultaat is een bijlespool voor en door leerlingen. De lijst met
bijlesaanbieders ligt voor de leerlingen ter inzage op de administratie. Van deze lijst maken leerlingen van
Het Vlier, De Boerhaave, Het Stormink en De Marke gebruik.

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.
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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

CITO kijk- en luistertoetsen
Onze eindexamenleerlingen gaan binnenkort de CITO kijk- en luistertoetsen fysiek op school maken op de
volgende dagen:
HAVO
Engels - dinsdag 25 januari
Frans - woensdag 26 januari
Duits - maandag 24 januari
VWO
Engels - maandag 24 januari
Frans - dinsdag 25 januari
Duits - woensdag 26 januari
De examentijden zijn al in Zermelo verwerkt. We vragen alle leerlingen om 5 minuten voor de starttijd
aanwezig te zijn. Ze moeten hun eigen oortjes meenemen.
Het maken van de toets op een eigen laptop op school is toegestaan mits de leerling al succesvol ingelogd
heeft op het digitale toetsplatform van CITO (www.woots.nl). Als dit niet het geval is, moet de toets op een
chromebook van school gemaakt worden.
Leerlingen in 5havo en 6vwo moeten van tevoren controleren of ze zelf op het digitale toetsplatform
(woots.nl) kunnen inloggen zodat we niet op de dag van afname in de problemen komen. Lukt dat op de dag
van het examen niet, moet de leerling haar/zijn herkansing voor de kijk- en luistertoets hiervoor inzetten.
Vakgroepen Engels, Duits en Frans

Stuntcommissie
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Vind je het leuk om deel uit te maken van deze commissie en wil je jouw organisatietalent laten spreken?
Geef je op door een mail te sturen aan Harry Derks (h.derks@ettyhillesumlyceum.nl).
Er zijn 24 plaatsen beschikbaar, 12 voor leerlingen uit 5havo en 12 voor leerlingen uit 6vwo.
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Dit jaar gaan we weer uit van een stunt als laatste lesdag van de examenkandidaten. Zoals gebruikelijk wordt
deze dag georganiseerd door leerlingen uit 5havo en 6vwo. We starten met de voorbereidingen na TE2 en
de vergaderingen zijn op donderdag tijdens het 2e lesuur (= k-uur).

Parlementair debatteam
Geachte ouders/verzorgers,
Is uw kind mondig, (positief) kritisch en kijkt hij/zij graag het journaal of nieuwssites? Moet u geregeld in
discussie met uw kind en/of heeft hij/zij dan vaak steekhoudende argumenten? Of denkt u dat het zin heeft
voor uw kind om juist mondiger te worden? Dan zal het volgende u wellicht interesseren.
Zoals u misschien al vernomen heeft is het parlementair debatteam van Het Vlier behoorlijk succesvol
gebleken in de afgelopen jaren. In heel Nederland staan we inmiddels bekend als een geduchte tegenstander
bij debatwedstrijden. Uw kind kan hier ook deel van uitmaken!
Het parlementair debatteam van Het Vlier oefent voor en presteert ieder jaar o.a. op het NK
Schooldebatteren (https://www.schooldebatteren.nl/toernooien/nk-debatteren/) en het MEP (Model
European Parliament) (https://www.mepnederland.nl/9353000/1/j9vvincioiml3zp/viv1mw70eey0).
Uit onze ervaring is gebleken dat uw kind veel meer heeft aan deze debatlessen dan alleen de leuke bezigheid
van het debatteren. Het helpt met het verbeteren van de presentatievaardigheid, maar ook bij het goed
beargumenteren van zijn of haar mening. Teksten ontleden en ook het goed begrijpen van teksten wordt
opeens een stuk makkelijker. Daarnaast is goed luisteren naar de argumenten van de tegenstander een
belangrijke vaardigheid voor de toekomst.
Leerlingen van alle leerjaren kunnen meedoen met het parlementair debatteam! De debat-uren zijn op
donderdagmorgen tijdens de eerste twee K-uren in A3 en A4, waarbij alle leerlingen welkom zijn. Als het
bevalt kunnen zij vast ingetekend worden.
Leerlingen uit klas 4 kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het MEP door een mail te sturen naar
o.koot@ettyhillesumlyceum.nl of b.deering@ettyhillesumlyceum.nl. Het MEP is een nabootsing van het
Europees Parlement. De delegatie komt bijeen in het provinciehuis in Zwolle. Het is een driedaags evenement
waarbij allerlei leerlingen uit heel Overijssel samenkomen om resoluties te maken en te bediscussiëren.
Uiteindelijk gaat één deelnemer van elke school door naar het nationale MEP in Den Haag, er is zelfs een
kans om naar het internationale MEP te gaan in een grote stad in Europa! Aanmelden voor het MEP kan tot
31 januari 2022.
We hopen veel enthousiaste leerlingen te ontvangen.
Met vriendelijke groet,
het parlementair debatteam van Het Vlier
Bill Deering en Olaf Koot

Bijlage:
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1. Brief en inschrijfformulier Bijlespool

School voor bovenbouw
havo, atheneum, gymnasium

Adres
Telefoon
E-mail
Web

Het Vlier 1, 7414 AR Deventer
0570 504620
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier

Aan de leerlingen van het Vlier
en hun ouders/verzorgers
Deventer, 14 januari 2022
Ons kenmerk: BRI/KSS
Betreft: Interne bijlespool voor leerlingen door leerlingen
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Sinds jaar en dag geven leerlingen van Het Vlier voor een vriendenprijs, de richtprijs is € 6,= per les van 50
minuten, bijles aan medeleerlingen. Ook dit jaar maken we een inventarisatie van leerlingen die bereid
zijn dit te doen. Het resultaat is een bijlespool, een lijst met bijlesaanbieders. Van deze lijst maken
leerlingen van Het Vlier, De Boerhaave, Het Stormink en De Marke gebruik.
De opzet is de volgende:
1.
De leerlingen die bijles willen geven, vullen het Inschrijfformulier bijlesaanbieder in en laten dit
formulier ter beoordeling tevens invullen door hun vakdocent (dit geldt ook voor leerlingen die
vorig jaar bijles gaven, zij dienen zich opnieuw in te schrijven). Daarna doen ze het formulier in de
brievenbus bij de administratie. (Wij gaan er vanuit dat vierdeklassers die zich inschrijven bijles
willen geven aan leerlingen van de onderbouw en van het vierde leerjaar.)
2.
Vervolgens maakt de administratie een lijst met ‘goedgekeurde’ bijlesaanbieders (namen en
telefoonnummers). De lijsten liggen ter inzage op de administratie op onze school én op Het
Stormink, De Boerhaave en De Marke.
3.
Leerlingen die geïnteresseerd zijn, nemen zelf contact op met één van de aanbieders voor het
maken van afspraken.
De lijst met aanbieders is een flexibele lijst: een bijlesaanbieder kan te allen tijde het aanbod intrekken.
Ook is het mogelijk later in het jaar je naam toe te voegen.
Het is uiteraard de bedoeling dat de leerlingen allereerst goed gebruik maken van K-tijd. Ondersteuning
vragen bij de eigen of bij een andere docent is in verreweg de meeste situaties het beste. Er is echter een
categorie leerlingen die behoefte heeft aan een andere vorm van ondersteuning. Voor hen is de bijlespool
bedoeld.
Het moge duidelijk zijn dat de op te zetten bijlespool geen volwaardige vervanging kan zijn voor
professionele bijles. Het betreft een aanvullende voorziening waarvan niet alleen de bijlesleerlingen
profiteren. Ook het geven van bijles is immers bijzonder leerzaam!
Met vriendelijke groet,

mevr. G. ten Brinke,
directeur Het Vlier

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

www.ettyhillesumlyceum.nl

Inschrijfformulier bijlesaanbieder
Naam:

Klas en profiel:

Telefoonnummer:

Ik onderschrijf het bijlesreglement

E-mailadres:

Handtekening:

ja

nee

Ik bied bijles aan in één of meerdere van de volgende (deel)vakken:
Vul hieronder het vak/de vakken in die je aanbiedt, zet een kruisje per vak bij jouw capaciteiten zoals jij deze inschat
en vermeld de naam van je vakdocent
Vakken

redelijk

goed

zeer goed

naam docent

opmerkingen leerling

zeer goed

naam docent

opmerkingen docent

Oordeel docent(en) over capaciteiten en geschiktheid
Vakken

zwak

redelijk

goed

Oordeel schoolleiding over capaciteiten en geschiktheid
Vakken

geschikt

ongeschikt

opmerkingen schoolleiding

Bijlesreglement
1. De bijlesgever en de bijlesnemer respecteren elkaars privacy.
2. De activiteiten van de school beperken zich tot het in kaart brengen en publiceren van het aanbod.
3. Bijles vindt alleen plaats buiten lestijd. De studienissen op de C-verdieping zijn hiervoor beschikbaar.
4. Noch de bijlesgever noch de school is verantwoordelijk voor de cijfers van de bijlesleerlingen.
5. De financiële afwikkeling is een zaak van de bijlesgever en van de bijlesnemer. De school wordt hier niet bij
betrokken en zal daarin ook niet bemiddelen.
6. De richtprijs per les van 50 minuten is € 6,-- tenzij anders wordt overeengekomen.
7. De schoolleiding kan bijlesgevers uitsluiten van deelname.
Aanmelding van de bijlesgevers
Leerlingen kunnen zich als bijlesgever aanmelden door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (inclusief
beoordeling vakdocenten) z.s.m. in te leveren in de brievenbus bij de administratie. De schoolleiding plaatst, bij
een positief oordeel, de leerling op de lijst van aanbieders.
Aanmelding van de bijlesvragers
Leerlingen die bijles wensen te krijgen melden zich aan bij een van de aanbieders (persoonlijk, telefonisch, mail).

