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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 3 weken 

  

Dag Datum Wat 

ma 31-jan Cijfers TE2 in SOM 

di 1-feb 7e+8e: inhalen kijk- en luistertoets 5 havo + 6 vwo; 
 - 7e:  5 havo + 6 vwo Engels in lokaal B1 en mediatheek 
 - 8e:  5 havo + 6 vwo Duits en Frans in lokaal B1 
Andere leerlingen hebben gewoon les het 7e en 8e uur 

wo 2-feb 9.00-12.00: Spreekuur leerplichtambtenaar 

vr 4-feb 13.00-15.00: natuurkunde olympiade (selectie uit 5H/5V/6V) 

   

ma 7-feb Cijfers kijk-/luistertoets 5 havo/6 vwo in SOM 

di 8-feb 7e en 8e uur geen les i.v.m. leerlingenbespreking  

wo 9-feb 6e en 7e uur: programma Mindset (4 klassen doen hieraan mee) 

do 10-feb Vanaf 08.15: aanvraag herkansing kijk-/luistertoets 

   

ma 14-feb Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: inhaaltoetsen 
20.00-21.00: online ouderavond: Hoe leren pubers? Voor ouders  
4 havo/vwo. Plek voor maximaal 100 deelnemers. Info volgt. 

di 15-feb 12.00: deadline inschrijving herkansing kijk-/luistertoets via itslearning  
13.15-17.15: inhaaltoetsen                                                                                  
MR vergadering  

  

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 
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wo 16-feb Profielkeuzedag 3 havo en 4 mavo, geen lessen voor 4 havo 
Stralingspracticum 5 havo en 6 vwo natuurkunde 
20.00-21.00: online ouderavond: Hoe leren pubers? Voor ouders  
4 havo/vwo. Plek voor maximaal 100 deelnemers. Info volgt. 

do 17-feb Inhaaltoetsen 
2e: Schoolleiding + leerlingenraad 
Profielkeuzedag 3 vwo, geen lessen voor 4 vwo 
Den Haag 5 havo en 6 vwo MAW 
Stralingspracticum 5 havo en 6 vwo NA 

vr 18-feb 08.15-15.00 uur inhaaltoetsen, overige leerlingen geen lessen 
Studiedag/vakgroep ontwikkeldag 

   

ma 
 

Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari 

 

Inhaalmoment kijk- en luistertoets 

Op 1 februari is op het 7e en 8e uur het inhaalmoment voor leerlingen van 
5 havo en 6 vwo die de kijk-/ luistertoetsen deze week hebben gemist. 
Het 7e uur is de kijk-/luistertoets Engels in lokaal B1 en de mediatheek. 
Het 8e uur is de kijk-/luistertoets Duits en Frans in lokaal B1. 
Dit zal ook in Zermelo worden verwerkt. 

Inhalen gemiste toetsen uit de toetsweek  

Vorige week waren er extreem veel leerlingen die toetsen moesten 
missen vanwege ziekte, corona of de toen nog geldende 
quarantaineregels. Het is een hele organisatie om al die gemiste toetsen in te laten halen. Zoals we eerder 
hebben doorgegeven zal dat gebeuren in de week van 14 februari op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Heb je toetsen gemist vanwege corona-gerelateerde klachten en heb je dat gemeld bij het afmelden, 
dan behoud je je herkansing. 

Corona  

Ook deze week waren er ruim 70 leerlingen en 2 collega's die positief 
getest zijn op corona. Sterkte en beterschap gewenst. Gelukkig zijn 
de quarantaineregels aangepast en hoeven leerlingen, als ze geen 
klachten hebben, niet meer in quarantaine als ze in contact zijn 
geweest met een besmet persoon. Dat is fijn, want daardoor kunnen 
de meeste leerlingen gewoon naar school.  
De basisregel blijft wel: bij klachten blijf je thuis en doe je een 
zelftest.  
Bij een negatieve zelftest mag je naar school, waarbij het dringende 
advies geldt om bij aanhoudende of verergerende klachten 

opnieuw te testen. Wanneer een leerling of een medewerker in contact is geweest met iemand die COVID-
19 heeft, vermijdt hij of zij gedurende 10 dagen contact met kwetsbare personen. 
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Ben jij onze nieuwe leerlingcoach? 

Komen medeleerlingen vaak naar jou toe met vragen? Vind je het leuk om mensen te helpen? Dan is coaching 
door leerlingen iets voor jou! Wij zijn op zoek naar leerlingen die goed zijn in het geven van persoonlijke bijles 
en huiswerkbegeleiding.  
 
Als leerlingcoach, coach je medeleerlingen van het Etty 
Hillesum Lyceum bij het (verder) ontwikkelen van 
vakspecifieke studievaardigheden en help je bij de verwerking 
van lesstof (door extra uitleg te geven en het gezamenlijk 
maken van oefenopdrachten). 
 
Wat ga je doen? 
Je gaat de bijles verzorgen voor medeleerlingen op Het Vlier. 
De bijles geef je 1-op-1 aan een leerling met een specifieke 
hulpvraag voor een vak. Deze hulpvraag kan in een tijdsbestek 
van maximaal 3 k-uren op te lossen zijn. Je geeft uitleg over de lesstof en maakt samen met de leerling(en) 
oefenopdrachten om te kijken of ze de stof voldoende beheersen. Je kunt ook tips/advies geven over 
vakspecifieke studievaardigheden zoals samenvatten, mindmappen of jezelf overhoren. 

• Het geven van bijles (1 op 1 of in kleine groepjes); 
• Leerlingen ondersteunen bij (hulp)vragen en/of vragen gerelateerd aan de leerstof; 
• Ervaring opdoen in het geven van extra hulp aan leerlingen binnen een specifiek vak. 

 
Wie ben jij en wat heb je voor ons in petto? 

• Je hebt affiniteit met het helpen van medeleerlingen met een specifieke vraag voor een bepaald vak; 
• Vakspecifieke kennis, je bent zelf erg goed in het vak waarin jij ondersteuning wilt bieden 
• Je kunt zelf k-uren missen om anderen te helpen 

 
Wat bieden we jou? 

• Plaatsing bij één of meerdere bijles momenten, afhankelijk van je beschikbaarheid in k-uren; 
• De mogelijkheid om professionele workshops te volgen om jouw kennis uit te breiden   
• Een vermelding in jouw plusdocument 
• Een eventuele vrijstelling van een of meerdere k-uren 

 
Interesse of vragen? 
Stuur een mail naar c.vos@ettyhillesumlyceum.nl of ga even langs bij mevrouw Vos en/of mevrouw Ooms. 

 

 

 

mailto:c.vos@ettyhillesumlyceum.nl
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TopTutors 

 
Op zoek naar betaalbare individuele ondersteuning? 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
Sinds enkele jaren heeft het Vlier een samenwerking met TopTutors. Deze organisatie heeft als doel om 
kwalitatieve begeleiding, in de vorm van individuele bijles, voor alle leerlingen mogelijk te maken. Wat zo 
speciaal is aan TopTutors, is dat de bijles voornamelijk wordt gegeven door oud-leerlingen van de school. 
Deze studenten zijn bekend met de school, de docenten en de gebruikte boeken en geven allemaal bijles in 
hun eigen interesse- en kennisgebied. 
 
Kosten 
Er zijn geen pakketvormen of minimale afnamen in het aantal bijlessen; iedere leerling heeft namelijk zijn of 
haar eigen ondersteuningsbehoefte. Een bijles kost 17,50 euro per klokuur en kan op school, maar ook thuis 
of online plaatsvinden. Daarnaast wordt er een eenmalig bedrag van 15,00 euro aan bemiddelingskosten 
gerekend per schooljaar. Dit gebeurt pas als daadwerkelijk bijlessen gegeven zijn. 
 
Een vast aanspreekpunt: de Managing Tutor 
Elke lokale afdeling wordt geleid door een zogenaamde “Managing Tutor”. Bij die persoon kun je terecht met 
algemene vragen of verzoeken over de bijlessen. Op deze manier zorgt TopTutors voor een persoonlijke 
aanpak. Op het Vlier ben ik, Ainhoa van der Horst, de Managing Tutor. Ik ben zelf oud-leerling van de school 
en heb op dit moment een tussenjaar. 
 
Inschrijven of contact? 
Ben je dus op zoek naar betaalbare bijles? TopTutors heeft voor het grootste deel van de vakken tutoren in 
Deventer beschikbaar. Ook zijn er online opties om bijles te krijgen. Voor meer informatie ga naar 
www.toptutors.nl of meld je direct aan via het online inschrijfformulier. Hierbij selecteer je als locatie 
Deventer.  
 
Voor vragen kun je me altijd een mail sturen via ainhoavanderhorst@toptutors.nl.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ainhoa van der Horst 
Managing Tutor locatie Deventer 

 

http://www.toptutors.nl/
https://secure.bijlesportal.nl/toptutors/account/register/
mailto:ainhoavanderhorst@toptutors.nl

