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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 7-mrt Deze week: Literaire week 
Sprachstadt Münster 5 havo Duits  

di 8-mrt 08.15-13.15: Inhaaltoetsen van TE2 in B1 en Z4 
Vanaf 08.15: intekenen herkansing TE2 via Itslearning 
Sprachstadt Münster 5 havo Duits 
12.30-16.30: studiemiddag docenten (na het 4e uur geen les) 

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

do 10-mrt Uitloop inhaaltoetsen TE2 
12.00: deadline inschrijving herkansing TE2 via Itslearning  
Amsterdam 4 vwo geschiedenis 
Bezoek inspectie (doorstroom havo-hbo) 

vr 11-mrt 08.15-11.55: uitvoering eindcompositie 6V mu 
12.25-15.15: uitvoering eindcompositie 5H mu 

   

ma 14-mrt Sprachstadt Münster 5 havo Duits 
CPE handvaardigheid 6 vwo (B11/B12) 
19.30: Sl + Ouderraad 

School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium 

 NIEUWSBRIEF 13 – 4 MAART 2022   
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di 15-mrt Namen 5 vwo Frans 
Sprachstadt Münster 6 vwo Duits 

wo 16-mrt Verkiezingen: Het Vlier = stemlocatie 
Sprachstadt Münster 6 vwo Duits 

do 17-mrt 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
Sprachstadt Münster 6 vwo Duits 

   

ma 21-mrt Inruimen examenzalen 
Herkansing kijk-/luistertoets 5 havo/6 vwo 

di 22-mrt Ontwikkeldag 
Herkansingen TE2, overige leerlingen lesvrij 
MR vergadering 

do 24-mrt 1e en 2e: inhalen gemiste herkansing TE1 
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 

   

di 29-mrt Lessen vervallen na het 6e uur; studieverlof leerlingen 
Reserve MR 

wo 30-mrt TE3  SOMtoday gesloten 

do 31-mrt TE3  
vr 1-apr TE3 

Deadline aanmelden cursus Cambridge schooljaar 2022/2023 

Ouderraad deelt crêpes uit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de week voor de voorjaarsvakantie kwam de ouderraad met het idee om onze leerlingen en ons als 
collega's iets lekkers te geven. Eindelijk komt er een einde aan de corona-maatregelen en kan iedereen zich 
volledig vrij bewegen in de school (en samenleving). Dat moet gevierd!  
Een erg leuk en positief initiatief van de ouderraad. Woensdag en donderdag stond 'Vive la crêpe' buiten om 
crêpes uit te delen. Gezien de belangstelling werd dat zeer gewaardeerd. 
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Wie had kunnen denken dat er direct na de vakantie opnieuw wereldwijde zorgen zijn vanwege de invasie in 
Oekraïne.  Dat heeft ongetwijfeld impact, vooral op mensen in Oekraïne en op leerlingen die familie in die 
regio hebben, maar ook op ons allemaal. Er wordt regelmatig in lessen aandacht besteed aan deze 
ontwikkeling. Het is goed om met elkaar de zorgen die er leven te uiten. 

Afmelden via SOM 

Vanaf maandag 7 maart kunt u uw zoon/dochter via SOM ziekmelden of afmelden voor medische zaken 
(huisarts, fysio, ortho, ziekenhuis etc.).  We willen u deze digitale mogelijkheid bieden, omdat het eenvoudig 
is en u wellicht niet altijd in de gelegenheid bent om te bellen. We willen u vragen de ziekmelding via SOM 
dagelijks voor 9.00 uur te doen. Er is een veld ‘opmerkingen’ waarin u een eventuele toelichting kunt geven. 
 
We willen u vragen voortaan gebruik te maken van deze digitale manier van ziekmelden. Wanneer u graag 
persoonlijk contact wilt met de mentor van uw zoon/dochter, neem dan via de mail contact op.  
(In de schoolgids die op de website staat, vindt u de emailadressen van onze collega’s. Hierbij de link naar de 
schoolgids.) 
We blijven natuurlijk ook telefonisch bereikbaar voor vragen.  
 
In de bijlage vindt u een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe het werkt. 
Als u al gebruik maakt van de app dan moet u eerst uitloggen en daarna weer inloggen om deze nieuwe 
functie van afmelden te activeren. Hebt u de app nog niet, dan kunt u hem downloaden bij de bekende app-
stores.  
 
Op grond van positieve ervaringen van andere scholen gaan we op Het Vlier vanaf maandag 7 maart tot de 
zomervakantie op bovenstaande manier werken. We zullen die periode gebruiken als pilot. Bevalt dit nieuwe 
systeem, dan zal het wellicht ook ingevoerd worden door andere locaties van het Etty Hillesum Lyceum. 

  
NB.:  

• Tijdens de examenperiode blijft het wel noodzakelijk uw zoon/dochter dagelijks telefonisch af te 
melden. Dit geldt alleen voor de examenkandidaten. 

• Leerlingen die 18 jaar of ouder zijn kunnen niet gebruik maken van deze digitale manier van afmelden. 
Zij kunnen, indien gewenst, ouders toegang geven tot SOM om dit te doen. Dit kunnen ze aangeven op 
school. 

Pauzes met ingang van 14 maart 

Vanaf maandag 14 maart zullen we weer met 1 pauze werken, zoals we gewend waren van de tijd voor 
corona. In verband met het aanpassen van de tijden in het rooster, nemen we daarvoor 1 extra week.  
Ook het trappenhuis voor docenten wordt weer toegankelijk voor iedereen. Kortom: we hebben geen 
specifieke corona-maatregelen meer. Wel blijft het zinvol je handen regelmatig te wassen en klachten serieus 
te nemen. 
We hebben allemaal behoefte om elkaar weer meer te kunnen spreken. Afgelopen 2 jaar hebben we met 
gescheiden pauzes gewerkt. We zijn blij dat het nu weer terug kan naar 1 pauze, zodat leerlingen uit havo en 
vwo elkaar ook kunnen ontmoeten. 
 

https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten21-22/Schoolgids/Schoolgids_Het_Vlier_2021-2022.pdf
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Gala 

Beste examenleerlingen van Het Vlier, 
Eindelijk kunnen we uitkijken naar een mooi einde van jullie jaren op Het Vlier. Het diploma is na jaren van 
hard werken natuurlijk de absolute kroon op jullie werk, maar al snel daarna komt het gala! 
Een fantastische happening in Boode in Bathmen. 
Het gala vindt plaats op maandag 30 mei vanaf 20.30 uur. 
Iedereen kijkt reikhalzend uit naar dit festijn en de inwoners van Bathmen verheugen zich al op een mooie 
optocht door het dorp. 

Informatie rondom de centrale examens 

Ook dit jaar zijn er vanwege het Coronavirus aanpassingen van de regels rondom de centrale examens. Hierbij 
willen wij jullie op de hoogte stellen van deze aanpassingen.  
 
Het examen wordt afgenomen in 3 tijdvakken: 
Tijdvak 1 loopt van 12 mei t/m 25 mei (30 mei examen Turks en Arabisch) 
Tijdvak 2 loopt van 13 juni t/m 24 juni 
Tijdvak 3 loopt van 5 t/m 8 juli 
 
Kandidaten krijgen een extra herkansingsmogelijkheid 
Eindexamenkandidaten die opgaan voor het diploma krijgen een extra herkansingsmogelijkheid voor het 
centraal examen (zij mogen twee vakken in plaats van één vak herkansen). Zij kunnen dit zowel in het tweede 
als het derde tijdvak doen. Het is niet mogelijk om twee keer hetzelfde vak te herkansen.  
 
Het is voor leerlingen mogelijk om het centraal examen te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak  
De keuze voor het spreiden van het centraal examen ligt bij de leerling, maar uiteraard in goed overleg met 
de (vak)docent.  
Als een leerling voor een of meerdere vakken in het tweede tijdvak voor het eerst wil opgaan, geeft de 
leerling dit uiterlijk 20 april 2022 om 12.00 uur bij de school aan. Een terugkoppeling van de opgegeven 
keuzes zal uiterlijk op 22 april zijn. Indien de leerling dat wil, mag de eerste afname van vakken en de 
herkansing(en) van andere vakken in het tweede tijdvak gecombineerd worden. De leerling weet in dat geval 
nog niet de volledige uitgangspositie voor alle vakken. Ook kunnen kandidaten die hun CE’s in het eerste 
tijdvak hebben afgelegd, voor het afleggen van herkansingen kiezen tussen het tweede en het derde tijdvak.  
Leerlingen die ervoor kiezen hun herkansingen in het derde tijdvak af te leggen, nemen mogelijk het risico 
dat zij niet elk vak kunnen herkansen. Dit risico speelt bij onverwachtse verhindering van de leerling, 
bijvoorbeeld wegens ziekte en corona gerelateerde omstandigheden. Omdat dit jaar het derde tijdvak op de 
school zelf wordt afgenomen, is het in beginsel uitgesloten dat leerlingen worden toegelaten tot het derde 
tijdvak bij het Staatsexamens in augustus. 
 
Duimregel 
Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één 
vak, niet zijnde een kernvak buiten de bepaling van de definitieve uitslag worden gehouden. Hierbij zal wel 
het volledig SE en CE afgerond moeten zijn. 
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Uitslagdata 
Uitslag tijdvak 1: 9 juni 
Uitslag tijdvak 2: 1 juli 
Uitslag tijdvak 3: 14 juli 
 
Diplomauitreikingen 
7 en 8 juli uitreiking geslaagden tijdvak 1 en tijdvak 2 

14 juli uitreiking geslaagden tijdvak 3 
 
Verdere uitwerking van deze regelingen volgen eind maart als de overheid deze bekend maakt. 

Filmpjes Het Vlier 

De afgelopen maand zijn er twee filmpjes gemaakt door en voor onze (toekomstige) leerlingen. Het betreft 
een korte promo van Het Vlier en een uitgebreide podcast. De filmpjes zijn gemonteerd en staan ondertussen 
op onze website. Als je naar de website van Het Vlier gaat en op Open Huis klikt zie je de twee filmpjes staan. 
We danken onze leerlingen die meegewerkt hebben aan deze prachtige en informatieve filmpjes. Veel 
kijkplezier! 

Nationalisering voorjaar 2022 

Door corona zijn veel leuke reizen en uitjes op school 
niet doorgegaan de afgelopen jaren. Nog steeds is het 
organiseren van internationale reizen erg lastig. Om 
toch ‘meer dan les’ te kunnen bieden dit jaar hebben 
wij een nationaliseringsprogramma georganiseerd 
voor onze leerlingen. In het voorjaar staan er 5 reizen 
gepland waaraan in totaal 200 leerlingen uit de 
voorexamenklassen (4 havo &5 vwo) aan kunnen 
deelnemen. In de week na de voorjaarsvakantie start 
de inschrijving (die loopt tot dinsdag 15 maart). De 
kosten verschillen per reis, maar liggen voor alle 
reizen rond de 220 Euro.  
 
De volgende uitjes staan op het programma: 

Mook (Limburg) Survivalkamp: dinsdag 7 juni tot en 
met donderdag 9 juni.  
Scharendijke (Zeeland) Beachkamp: dinsdag 7 tot en 
met donderdag 9 juni.  
Nunspeet (Gelderland) MTB 3-daagse 
(Mountainbiken): maandag 23 mei tot en met 
woensdag 25 mei.  
Waddenzee Zeilen: maandag 16 mei tot en met woensdag 18 mei. 
Citytrip Nijmegen & Rotterdam: woensdag 19 juni tot en met vrijdag 21 juni 
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Op de Itslearning pagina “Reizen 2022” waar de leerlingen aan zijn toegevoegd is per reis uitgebreide 
informatie te vinden en vind je informatie over het inschrijven.  
 
Jurriën ten Hoeve en Heleen Prins 

Tentoonstelling Pruikentijd 

In de maand maart huisvesten wij op het Vlier (in de B-kantine) de, prachtig vormgegeven, reizende expositie 
Pruikentijd, een kleine geschiedenis van Deventer in de 18e eeuw. Deze tentoonstelling is een project van de 
Ter Borch Stichting, samengesteld en geproduceerd door Eva Kleeman en Daaf Ledeboer. Zij hebben 
afgelopen dinsdag de tentoonstelling op Het Vlier ingericht, zoals op de foto te zien is. 
 
Uit het persbericht bij Pruikentijd: 
“Als basis voor de expositie dienen handgeschreven besluiten van het Deventer stadsbestuur, de 
stadsresoluties. Deze zijn dit jaar door een groep vrijwilligers ontsloten. Hierin vinden we allerlei nieuwe 
verhalen over de stad. Aan bod komt de mode van exotische luxeproducten als “coffij ende thee”, die op 
koloniale plantages worden verbouwd. We lezen over het vuil in de stad “tot walgens ende afgrijzen toe”. 
We maken kennis met de aanzienlijke Deventer families die langdurig aan de macht blijven. Tenslotte zien 
we dat de harde strijd tussen Patriotten en Prinsgezinden zich ook in onze stad afspeelde.” Pruikentijd is 
gemaakt als lockdown-tentoonstelling. Vanaf december was de tentoonstelling in de Openbare Bibliotheek 
te zien. We vinden het bijzonder dat de expositie nu ook Het Vlier aandoet. Het onderwerp sluit aan bij 
Tijdvak 7, waarin leerlingen van 4 havo zich op dit moment bij geschiedenis verdiepen. Maar hopelijk geeft 
het ook andere leerlingen een interessant inkijkje in het dagelijks leven van Deventer ruim 200 jaar geleden. 
We nodigen in ieder geval alle leerlingen uit om vooral een kijkje te nemen! 
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Universiteit van Twente 

 

De Universiteit Twente organiseert voor studiezoekers de Campus Experience op zaterdag 12 en 
zondag 13 maart, in Enschede. Een event dat leerlingen helpt te kiezen. 
  
Via deze aanmeldlink kun je je opgeven voor zaterdag 12 of zondag 13 maart. Het is mogelijk om 
iemand mee te nemen. 
  
De Campus Experience is een niet-te-missen event waar studiezoekers onze bachelors én hun 
toekomstige studentenleven op onze campus ontdekken. Na dit event weten ze meer over de 
studie die ze interesseert en hebben ze het campusgevoel alvast ervaren. 

  

Wat is er te doen?  

De Campus Experience is een open dag, maar dan anders. Leerlingen stellen hun eigen dag samen 

met diverse tours:  

• Wandel door de gebouwen en neem een kijkje in de labs.  
• Stel vragen aan studenten van onze bacheloropleidingen. 
• Ontdek de vele sport-, culturele en gezelligheidsverenigingen tijdens de campustour.  
• Ontmoet de bekendste studententeams zoals Electric Superbike Twente en Solar Team Twente. 
• Doe mee met de huizentour, bezoek studentenhuizen en ontdek hoe het is om op de campus te 

wonen.  
• Ga langs bij de Infomarkt en kom van alles te weten over onze studentenverenigingen, 

studentenstad Enschede en veel meer.   
  

Bekijk het complete programma op de website.  

 

  

  

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feclick.utwente.nl%2Fc%2F7%2FeyJhaSI6NjcxODQzMzcsImUiOiJtLnZhbmRlbmhvb2dlbkBldHR5aGlsbGVzdW1seWNldW0ubmwiLCJyaSI6ImNvbnRhY3QtOTY5NTk1MmUyYTBiZTcxMTgwZmEwMDUwNTY4OTYxNTgtMjZmMWQ0OTZkYzEwNDRkNGE4NzQ3MDQ3N2Y5MTEyMjgiLCJycSI6InAxLWIyMjA2My1iY2Y2ODdmMWMwNzM0ZDI5OGI0MjU1OTkzZDJkY2M1MCIsInBoIjpudWxsLCJtIjpmYWxzZSwidWkiOiIwIiwidW4iOiIiLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudXR3ZW50ZS5ubC9vbmRlcndpanMvc3R1ZGlla2V1emVrYWxlbmRlci9jYW1wdXMtZXhwZXJpZW5jZS8_X2NsZGVlPWJTNTJZVzVrWlc1b2IyOW5aVzVBWlhSMGVXaHBiR3hsYzNWdGJIbGpaWFZ0TG01cyZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTk2OTU5NTJlMmEwYmU3MTE4MGZhMDA1MDU2ODk2MTU4LTI2ZjFkNDk2ZGMxMDQ0ZDRhODc0NzA0NzdmOTExMjI4JmVzaWQ9YWQ4YTE0NjctOTA5Yi1lYzExLWI0MDAtMDAwZDNhMjY0M2VhIn0%2FuCSj_SMWEe6zBzGeSA61YQ&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C2a9e6319c01f4f8cea8308d9fdc1bd65%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637819830812021027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=wnzY8Q9XKtNV5t%2B7z2d4NM0BYKJribmGVx05mJFlRoE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Feclick.utwente.nl%2Fc%2F7%2FeyJhaSI6NjcxODQzMzcsImUiOiJtLnZhbmRlbmhvb2dlbkBldHR5aGlsbGVzdW1seWNldW0ubmwiLCJyaSI6ImNvbnRhY3QtOTY5NTk1MmUyYTBiZTcxMTgwZmEwMDUwNTY4OTYxNTgtMjZmMWQ0OTZkYzEwNDRkNGE4NzQ3MDQ3N2Y5MTEyMjgiLCJycSI6InAxLWIyMjA2My1iY2Y2ODdmMWMwNzM0ZDI5OGI0MjU1OTkzZDJkY2M1MCIsInBoIjpudWxsLCJtIjpmYWxzZSwidWkiOiIxIiwidW4iOiIiLCJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cudXR3ZW50ZS5ubC9vbmRlcndpanMvc3R1ZGlla2V1emVrYWxlbmRlci9jYW1wdXMtZXhwZXJpZW5jZS8_X2NsZGVlPWJTNTJZVzVrWlc1b2IyOW5aVzVBWlhSMGVXaHBiR3hsYzNWdGJIbGpaWFZ0TG01cyZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTk2OTU5NTJlMmEwYmU3MTE4MGZhMDA1MDU2ODk2MTU4LTI2ZjFkNDk2ZGMxMDQ0ZDRhODc0NzA0NzdmOTExMjI4JmVzaWQ9YWQ4YTE0NjctOTA5Yi1lYzExLWI0MDAtMDAwZDNhMjY0M2VhIn0%2Fg8ml0B32jiL-JV8NAOx59w&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C2a9e6319c01f4f8cea8308d9fdc1bd65%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637819830812021027%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=9sG400eUoEcQU4dD5AlUhi%2FO0cvekLY5PLYRw8p7oyU%3D&reserved=0
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Gemeenteraadsverkiezingen 

Renske Brouwer uit 6 vwo heeft zich verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. 
Omdat we het erg mooi vinden dat een leerling zich op deze manier wil inzetten voor de gemeente Deventer, 
willen we haar een podium geven via de Nieuwsbrief (zonder haar partij te noemen). 
Heel veel succes Renske! 
 
Ik geloof in een gemeente waar iedereen veilig over straat kan gaan. Alleen of samen, jong of oud, overdag 
of ’s nachts. Helaas is dat nu niet het geval. Daar moeten we met elkaar werk van maken. Kinderen en 
jongeren hebben een pittige tijd achter de rug door corona. Wat vanzelfsprekend was, is bijzonder geworden. 
Het is goed dat we als Deventer politiek aandacht hebben en houden voor onze jongeren. Ik denk dat ik goed 
weet wat er onder hen speelt en zie mezelf als echte vertegenwoordiger van deze groep. Graag bied ik hen 
vanuit de raadszaal nieuw perspectief op een mooi leven in een prachtige gemeente.  
 
Renske Brouwer, 6 vwo 
 
 
 

 



Gebruik de ouder app van 
Somtoday 

Gebruik uw mailadres, dat 
bekend is in ons systeem, als 
gebruikersnaam. 

Indien u uw wachtwoord niet 
meer weet kunt u hier een 
nieuw wachtwoord opvragen 
via ‘Wachtwoord vergeten?’. 

1- Selecteer uw kind

2- klik rechts onderin op
het icoon ‘… meer’

3- Klik op ‘absent melden’

Selecteer een reden voor de 
afwezigheid. 

Gebruik 'Medische melding 
via ouderportaal' uitsluitend 
voor verlof voor een 
medische afspraak. 
Gebruik 'Ziekmelding via 
ouderportaal' ook uitsluitend 
voor een ziekmelding. 

Voor overige 
afwezigheidsmeldingen belt u 
met de school. 
We ontvangen meldingen via 
de app of telefonisch, graag 
vóór 9.00 uur. 

Bij een medische melding 
dient u het vinkje bij ‘hele dag’ 
uit te vinken zodat u de tijden 
in kunt vullen. 

In het veld opmerking kunt u 
een reden van afwezigheid 
invoeren. 
In verband met privacy is dit 
geen verplicht veld. 
De opmerking die hier wordt 
vermeld is zichtbaar voor 
docenten en teamleiders. 

Klik op  om de melding 
op te slaan. 

Bij een ziekmelding kunt u de 
datum eventueel aanpassen. 

In het veld opmerking kunt u 
een reden van afwezigheid 
invoeren. 
In verband met privacy is dit 
geen verplicht veld. 
De opmerking die hier wordt 
vermeld is zichtbaar voor 
docenten en teamleiders. 

Klik op  om de melding 
op te slaan. 

Zodra de melding is 
opgeslagen ontvangt u 
hiervan een bevestiging in uw 
mail. 

De melding is direct zichtbaar 
bij docenten, teamleiders en 
absentiemedewerkers. 

De melding is ook direct 
zichtbaar voor de gekoppelde 
ouders/verzorgers en de 
leerling zelf. 


