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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 14-feb Inhaaltoetsen 
20.00-21.00: online ouderavond: Hoe leren pubers?  
Voor ouders 4 havo/vwo. Plek voor maximaal 100 deelnemers. 

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

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. 

do 17-feb 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
2e: Schoolleiding en leerlingenraad 
Inhaaltoetsen 
Profielkeuzedag 3 vwo, geen lessen voor 4 vwo 
Den Haag 5 havo en 6 vwo maatschappijwetenschappen 
Stralingspracticum 5 havo en 6 vwo natuurkunde 

vr 18-feb Inhaaltoetsen 
Overige leerlingen lesvrij 

   

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 12 – 11 FEBRUARI 2022   
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  Voorjaarsvakantie 21 t/m 25 februari   
  

ma 28-feb 7e+8e: bijeenkomst leerlingenpanel (20 leerlingen)  
in B-kantine 

di 1-mrt 1-22 maart: Tentoonstelling "Pruikentijd: een kleine geschiedenis van 
Deventer in de achttiende eeuw", in B-kantine 
Deadline aanmelden cursus Cambridge schooljaar 2022/2023 
14.30-16.30: OB-BB bijeenkomst 

wo 2-mrt 08.15-11.55: uitvoering eindcompositie 6 vwo muziek 
12.25-15.15: uitvoering eindcompositie 5 havo muziek 

do 3-mrt 1e+2e: Afname rekentoets 5 havo, lokaal C18 

vr 4-mrt 18.00-20.30: open huis Het Vlier 

   

ma 7-mrt Literaire week 
Sprachstadt Münster 5 havo Duits 

di 8-mrt Vanaf 08.15: intekenen herkansing TE2 via Itslearning 
Sprachstadt Münster 5 havo Duits 
v.a. 13.15:  teambijeenkomst, leerlingen lesvrij 

wo 9-mrt 18.30-21.00: Pubquiz voor leerlingenteams, B-kantine  

do 10-mrt 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
2e: Schoolleiding + feestcommissie 
12.00: deadline inschrijving herkansing TE2 via Itslearning  
Amsterdam 4 vwo geschiedenis 

Corona  

Afgelopen weken liepen de aantallen besmettingen enorm op. Het lijkt er voorzichtig op dat ook bij ons de 
daling iets is ingezet. Veel leerlingen en collega's zijn moe. Er is veel lesuitval, maar met elkaar doen we er 
alles aan om zoveel mogelijk lessen door te laten gaan. De administratie kreeg afgelopen weken 400-500 
telefoontjes per dag te verwerken! Complimenten aan leerlingen en collega's voor de positieve insteek die 
jullie keer op keer toch maar weer laten zien! 
We kijken allemaal enorm uit naar een samenleving en een school waarin weer alles kan en waarin we ook 
weer excursies en andere activiteiten kunnen organiseren. 
 

Nieuwe teamleider en leerjaarcoördinatoren op het havo 

De heer C. Fleer zal vanaf aanstaande maandag 14 februari de werkzaamheden van de heer J. Wisse als 
teamleider havo overnemen. De heer Fleer was teamleider bovenbouw op het Isendoorn in Warnsveld en 
heeft daarvoor ook op Lek en Linge (Culemborg) zijn sporen verdiend. Hij is een ervaren teamleider, is 
mensgerichtheid en heeft hart voor het havo. Kortom we zijn erg blij met de benoeming van de heer Fleer. 
In verband met de afwezigheid van mevrouw Salden, teamleider havo, kunt u zich voor algemene havozaken 
richten tot de heer Fleer.  De leerjaarcoördinatoren van 4 havo, de heer E. Gorter en mevrouw R. Groot 
Koerkamp, zijn daarom ook aanspreekpunt voor leerlingzaken van 5 havo. De mentor van uw zoon/dochter 
blijft natuurlijk het eerste aanspreekpunt. 
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Mindset 

Afgelopen woensdag werd Mindset opgenomen op Het Vlier. Zo’n 80 leerlingen woonden de opname bij en 
gingen in gesprek over stress, langer uitslapen en hoe je je focus behoud. De uitzending komt over 2 weken 
online en zullen we met je delen.  
Mindset is een platform voor jongeren. Samen met bekende gasten worden mentale uitdagingen 
bespreekbaar gemaakt. Volg @Mindset_deventer en @dtown_raster voor meer info. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Excursie 5H & 6V maatschappijwetenschappen 

Na een lange coronatijd is het dan eindelijk weer zo ver: donderdag 17 februari gaan we, vanuit de sectie 
maatschappijwetenschappen, met alle eindexamenleerlingen die ons vak hebben gekozen naar Den Haag! 
Daar zal Prodemos onze leerlingen de hele dag onder hun hoede nemen en allerlei opdrachten en spellen 
rondom de parlementaire democratie verzorgen. Hopelijk mogen we ook een kijkje nemen in de (tijdelijke) 
Tweede Kamer. Gezien de coronamaatregelen is dat laatste nog niet zeker, maar in dat geval zal Prodemos 
een mooi alternatief regelen. Niet alleen een hele leerzame dag, ook mentaal zal het ons allemaal goed doen 
om er weer eens een dagje tussenuit te gaan.  
Wij kijken er naar uit! 
 
de sectie maatschappijleer/maatschappijwetenschappen  
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Informatie rondom afronding schoolexamen en eindexamen 

Volgende week ontvangen examenleerlingen en ouders een mail met belangrijke informatie en data over het 
afronden van het schoolexamen en het aangepaste eindexamen dit jaar. Eind maart/begin april kunnen we 
definitief bericht geven over de aanpassingen in de slaag-/zakregeling, een aantal details hierover moeten 
nog via de maartmededelingen vanuit de overheid worden gepubliceerd. Na de voorjaarsvakantie zullen de 
examenmentoren in hun eigen klas de leerlingen aan de hand van een uitgebreide PowerPoint meenemen 
hierin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examentraining met Angst & Beven 

In maart zal de module examenvrees van start gaan. Veel leerlingen ervaren het examen dat in mei afgelegd 
moet worden als spannend of zelfs behoorlijk eng, maar een aantal leerlingen schiet fors in de paniek bij de 
gedachte alleen al. Meedoen betekent alle lessen volgen! 
Opgave kan bij Irene Everts: i.everts@ettyhillesumlyceum.nl 
  
De module zal plaatsvinden op: 
Donderdag het 2e uur op 3 maart, 10 maart en 17 maart.  
Eventueel nog een laatste bijeenkomst vlak voor het CE op 21 april. 

Huiswerkbegeleiding en bijles 

Met ingang van 2 februari 2022 heeft Willianne Bollen de werkzaamheden overgenomen van Diana Sterken 
bij Studiekring. Heeft u vragen over Studiekring of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw zoon 
of dochter kunt u Willianne bereiken via willianne.bollen@lyceo.nl  of mobiel 06 13678438. Meer informatie 
is te vinden op www.studiekring.nl  
 
Wellicht ten overvloede: 
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. Hiervoor hebben we de 
“interne bijlespool” opgezet (leerlingen geven bijles aan medeleerlingen, zie hiervoor Nieuwsbrief 10). 
Daarnaast kunnen leerlingen gebruik maken van professionele bijles door o.a. Studiekring. Het moge duidelijk 
zijn dat dit aanvullende voorzieningen zijn. 

mailto:i.everts@ettyhillesumlyceum.nl
mailto:willianne.bollen@lyceo.nl
http://www.studiekring.nl/
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Pub Quiz op Het Vlier voor leerlingen  

Het is zover! De eerste Pub Quiz voor leerlingen 
op Het Vlier gaat plaatsvinden op woensdag 9 maart.  
 
Tijd:   18.30 – 21.00 
Locatie:  B-kantine 
Aantal teams: max. 20 
 
 
Via de QR-codes op onze wervingsposters op school kunnen leerlingen zich in teams van maximaal 5 
personen inschrijven. In een team moeten minimaal 2 leerlingen van het Vlier zitten en minimaal één 
volwassene. 
Hierbij de link naar het inschrijfformulier: (www.tinyurl.com/pubquizvlr)  
 
We hebben er zin in! Jullie toch ook? 
 
 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tinyurl.com%2Fpubquizvlr&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ce15d87103446456e2b4008d9ebaed077%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637799958311436670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0TV6HZaO9tDQACGOlAPyx8McsoVPrAAhD6E4ym3V3nM%3D&reserved=0

