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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 21-mrt Inruimen examenzalen 
Herkansing kijk-/luistertoets 5Havo/6Vwo 

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

wo 23-mrt Oostpool: 
11.10-12.10: 5Hkubv2 (KOK), 4HM (HTP) 
14.25-15.30: 4HN (OOM), 5H  

do 24-mrt Oostpool  
10.00-11.00: 4Hkubv1 (LEG), 5Vckv4 (VAN)  
13.20-14.20: 4HL (HTP), 4HK (LEG) 
1e en 2e: inhalen gemiste herkansing TE1 

   

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 
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ma 4-apr TE3 

di 5-apr TE3 

wo 6-apr TE3    

do 7-apr Start rooster 4e kwart 
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 
BSM 5Havo/6Vwo waterskiën 
CPE HV 6Vwo (B11/B12) 
8.30-16.00: PO 5Vwo wiA+C 
7 t/m 9/4: MEP 

vr 8-apr Cultuurdag 1e helft ckv leerlingen 4Havo/4Vwo/5Vwo 
Sportdag ‘overige’ leerlingen 4Havo/4Vwo/5Vwo 
Gymnasium projectdag (tevens BRH 3 gymnasium) naar Amsterdam 
6Vwo: zelfstudiedag/examentraining 
5Havo: Walibi + mentoren 
BSM 6Vwo eindshow 
CPE HV 6Vwo (B11/B12) 

   

ma 11-apr Start 4e periode 
Start examentrainingen 5Havo/6Vwo en bespreken TE3 
11 t/m 19 april: inhalen toetsen TE3 (alle klassen) 
12.00: SOMtoday open 
Cultuurdag 2e helft ckv leerlingen 4Havo/4Vwo/5Vwo 
Sportdag ‘overige’ leerlingen 4Havo/4Vwo/5Vwo (ook leerlingen uit  
4 en 5 gymnasium) 
5Havo: zelfstudiedag/examentraining 
6Vwo: Kartplaza, Nijverdal 

di 12-apr v.a. 14.30: teambijeenkomst 
Reserve MR 

wo 13-apr 9.00-12.00: Spreekuur leerplichtambtenaar 
Uitnodiging gespreksavond 4Havo/Vwo+5Vwo 

do 14-apr 1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3 

vr 15-apr Goede vrijdag (geen vrije dag, ook niet voor leerlingen) 
Definitieve profielkeuze 3e klassen + 4 Mavo bekend 
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Scholierenverkiezing 

 

Maandag en dinsdag 14 en 15 maart konden de leerlingen van Het Vlier stemmen voor de 

scholierenverkiezingen. Deze verkiezingen worden gehouden voor de echte verkiezingen zodat duidelijk 

wordt wat de stem van de jeugd is. 

De opkomst was historisch laag voor onze school. Er waren 221 geldig uitgebrachte stemmen. De uitslag was 

in lijn met de vorige verkiezing: GroenLinks had de meeste stemmen, gevolgd door D66. De VVD moest de 

derde plek delen met de beroemdste nieuwkomer van Deventer op de lijst: Bertus Rietman van lijst 13. 

Op woensdag 16 maart was Het Vlier ook stemlocatie voor de officiële gemeenteraadsverkiezingen. Veel 

mensen maakten daar gebruik van. 

 

Inhalen gemiste toetsen toetsweek 3 

Het inhalen van gemiste toetsen uit de derde toetsweek gaan we anders vormgeven dan tot nu het geval 
was. Het inhalen zal net als de toetsweek zelf gespreid worden over zes dagen, waarbij we de indeling van 
toetsen zoals die was tijdens de toetsweek behouden. De toetsen van de eerste dag worden dan ook tijdens 
de eerste inhaaldag ingehaald enzovoorts. Als leerling weet je zo op welke dag de toets ingehaald moet 
worden op het moment dat je iets mist met geldige reden. Het inhalen van gemiste toetsen uit de derde 
toetsweek vindt plaats van maandag 11 t/m dinsdag 19 april. In de roosters zal te zijner tijd het tijdstip en 
lokaal worden gepubliceerd waar je moet inhalen.   
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LB-Café 

 
Sinds afgelopen maandag, 7 maart 2022, is er af en toe een LB-Café te vinden in een k-uur van 
Levensbeschouwing. Onder het genot van een kopje koffie, thee, of water met een koekje, spreken leerlingen 
met elkaar en met de aanwezige docenten levensbeschouwingen. Van tevoren kiezen de docenten drie 
gespreksonderwerpen en maken daar vragen bij. Deze onderwerpen en vragen zijn geen keurslijf en iedereen 
wordt aangemoedigd door te vragen en goed naar elkaar te luisteren.  
 
De sectie Levensbeschouwing merkt op dat leerlingen sinds de verschillende lockdowns en andere 
maatregelen weinig van gedachte wisselen met mensen buiten hun eigen bubbel. Een belangrijke doelstelling 
van het vak Levensbeschouwing is dat leerlingen weten dat er meerdere perspectieven op alle belangrijke 
zaken zijn en dat leerlingen daar mee om kunnen gaan. In het LB-Café willen we perspectief-uitwisseling 
faciliteren. 
 
Voor het eerste LB-Café hadden zich 15 leerlingen ingeschreven. In drie groepen spraken zij over de 
onderwerpen ‘Vriendschap’, ‘Rusland-Oekraïne’ en ‘Durf te leven na Corona’. In het begin hoorden we de 
leerlingen om de beurt schoorvoetend antwoord geven op de vragen, maar na wat slokken thee, of koffie 
werden ook prachtige eigen en unieke ervaringen gedeeld. Er werd bijvoorbeeld gesproken over eigen 
oorlogservaringen, tijd voor jezelf tijdens de lockdown en ongelijkwaardige vriendschappen. 
 
In het VWO k-uur op 21 maart het 5de uur wordt het volgende LB-café gehouden. Voor de volgende edities 
van het LB-café, ook in havo k-uren, houdt de posters in de LB-lokalen en de labels van de k-uren in Zermelo 
in de gaten! 
 
Docenten Levensbeschouwing 
Daniël van Lokhorst en Sarah Los 
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Mindset 

Mindset is een samenwerking tussen Kunstcircuit Deventer, Raster, Burgerweeshuis, Bibliotheek Deventer, 
Etty Hillesum Lyceum, Youth For Christ, Pactum jeugd- en opvoedhulp, Dimence – Impluz, Jongerenloket 
Deventer, Thubble en COC Deventer. 
 
De 7e aflevring is te vinden onder deze link: https://youtu.be/qSizppvLzDg 

 
Mindset Deventer  
In deze zevende aflevering zanger en songwriter Paul Sinha en topmodel Montell van Leijen. Beiden zijn 
opgegroeid in Deventer. Deze aflevering is extra speciaal: het is namelijk de eerste Mindsetaflevering die 
met publiek is opgenomen. De volledige productie heeft namelijk plaatsgevonden op de oude middelbare 
school van Paul Sinha, namelijk Het Vlier in Deventer.  
 
Deventers talent  
 
De 24-jarige Paul Sinha is een Nederlandse popartiest die muziek uitbrengt met een heel eigen en unieke 
sound. Dat is ook niet onopgemerkt gebleven bij het grote publiek, hij scoorde namelijk méér dan 50 
miljoen streams op Spotify in zijn nog relatief korte carrière. Achter de schermen werkte Paul als schrijver 
en producer al samen met artiesten als Anouk, Maan, Tabitha, Roxeanne Hazes, Snelle, Frenna en Rolf 
Sanchez. In 2019 vertolkte hij de rol van Petrus in de populaire vertelling ‘The Passion’ van de Evangelische 
Omroep en stond hij zij aan zij met het duo Nick & Simon in een uitverkochte Ziggo Dome. Daarnaast werd 
hij in 2020 genomineerd voor een Edison in de categorie ‘Nederlandstalig’ en schreef mee aan de #1 hit 
‘Más Más Más’ van Rolf Sanchez.  
 
Montell van Leijen, winnaar van het tiende seizoen van Holland’s Next Top model in 2017. Hij groeit net als 
Paul op in Deventer. Als geen ander weet Montell hoe het is om in de schijnwerpers te staan en de druk en 
de stress van de modellenwereld te voelen. Montell heeft veel grote opdrachten en is regelmatig als vast 
gezicht te zien bij modemerken en webshops.  
Onder leiding van presentator Manu van Kersbergen en leerlingen van Het Vlier voeren Paul en Montell aan 
de hand van prikkelende vragen en pittige stellingen een belangrijk gesprek over stress.  
 
Aflevering zeven van Mindset gaat op vrijdag 4 maart in première via het YouTube kanaal van Mindset 
Deventer.  
 
Fabian Schrijver 
Senior Jongerenwerker 
 
 
 
 
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FqSizppvLzDg&data=04%7C01%7Cm.kleineschaars%40ettyhillesumlyceum.nl%7C01e232e513c1447aaa1f08da0280fa6a%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637825050215753374%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SlVyBZFytdU9sVBMU0pdtoJwnUKzwpL2fBh8rO6kjnU%3D&reserved=0
https://www.youtube.com/channel/UCOr1YwKAPDxmXnq-Cb4YSTA
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Nieuws van het decanaat 

LAATSTE RONDE OPEN DAGEN HBO/ WO  

In maart en april volgen de laatste (online) open dagen van dit studiejaar die de leerlingen kunnen 

bezoeken. Het is nodig dat ze zich tijdig hiervoor aanmelden. Hieronder een aantal opties. Meer open 

dagen zijn te vinden in de kalender van Studiekeuze123 en in de open dagen kalender in Qompas.  

Vraag tijdig verlof aan via de decanenassistente m.berenschot@ettyhillesumlyceum.nl.  

HBO: 

• 25 maart Saxion online open dag + op locatie: 26 maart Apeldoorn / 2 april Deventer / 9 april 

Enschede 

• O.a. Saxion biedt ook voorlichtingen over de overstap van de middelbare school naar het HBO   

• 26 maart HAN Arnhem 

• 2 april HAN Nijmegen 

• 8 april Windesheim 

WO: 

• 19 maart TU Delft (online) 

• 26 maart Radboud Universiteit Nijmegen 

• 23 april Rijksuniversiteit Groningen 

• Universiteit Utrecht, Universiteit Twente en Universiteit van Amsterdam hebben in november weer 

open dagen. 

 
VERSLAG BEZOEK OPEN DAG 4HAVO/ 5VWO 
Een verplicht onderdeel van het LOB-programma voor 4havo/5vwo is het bezoeken van een (online) open 

dag inclusief een verslag van drie studievoorlichtingen in Qompas. Dit is door veel leerlingen nog niet 

gemaakt. Instructies hiervoor staan op het itslearning (vaksite decanaat onder bronnen).  

Mogelijk zijn er twijfels over de haalbaarheid van de havo. MBO Aventus biedt voorlichtingsactiviteiten 

voor leerlingen uit 4havo van 21 t/m 24 maart 2022. Tijdens deze @AVENTUS | MAKE-YOUR-CHOICE-WEEK 

kunnen leerlingen op alle Aventus-vestigingen in Apeldoorn, Deventer en Zutphen informatie inwinnen 

over het MBO, de opleidingen/richtingen én Aventus. Meer informatie vind je via deze promofilm en via 

MAKE YOUR CHOICE WEEK // voor vierdejaars | Aventus. 

  

AANKONDIGING: “ONTDEK DE ZORG” VIA INSTAGRAM TAKE-OVER DZ 

In de week van 4-7 april organiseert het Deventer Ziekenhuis #ONTDEKDZ voor scholieren, studenten, hun 

ouders en docenten. Helaas kan het DZ jongeren niet de gelegenheid bieden om een kijkje te nemen in het 

ziekenhuis en kennis te laten maken met de verschillende beroepen. Als vervanging biedt het ziekenhuis 

meerdere live-sessies aan. Volg het Instagramaccount en ontdek verschillende functies. Van dokters- en 

apothekersassistent tot laborant en medewerker steriele hulpmiddelen. De live-stories van de afdelingen 

OK, Fysiotherapie en Radiologie zijn nog terug te kijken via Instagram en de website van het DZ. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhetvlier-ehl.nl%2Fonderwijs%2Fstudiekeuze-het-decanaat-staat-voor-je-klaar&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=g%2BHmWvlKDOBHNPM4LJGwL0ez0QS68q4Fsbzby9n9nDA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstudiekeuze.qompas.nl%2Fopen-dagen&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I7f%2BAWrQwnfLGWYXn%2BvX8rRoLmgL0qMWbXwkC8DR3yY%3D&reserved=0
mailto:m.berenschot@ettyhillesumlyceum.nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.saxion.nl%2Fstuderen-bij%2Fopleiding-kiezen%2Fopen-dagen&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ls1vST4C%2B2AhGKQhKuhh7VoXX9gvqvYHFjuR5XAILNs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.summit.nl%2FSaxion%2FOpendag%2Ffc1e1b11-02df-4a01-ac66-239a6d3b6113%2Fstarted%3F_gl%3D1*10n44pa*_ga*NzE3MjgyMDM4LjE1NTk2NDA5NDg.*_ga_XJCCT75JTR*MTY0NzUwNjQyMC4yOS4xLjE2NDc1MDY0MjAuMA..%26_ga%3D2.119460489.1658942019.1647506421-717282038.1559640948%23%2FPage%2F0&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=AInKpFug5eAv4UBB3ZUWReJXhkMqv%2ByZmgJnLPEr%2BHU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.summit.nl%2FSaxion%2FOpendag%2F1f1ed085-00ab-4801-aab1-ca87fe453e99%2Fstarted%3F_gl%3D1*xz9u6m*_ga*NzE3MjgyMDM4LjE1NTk2NDA5NDg.*_ga_XJCCT75JTR*MTY0NzUwNjQyMC4yOS4xLjE2NDc1MDY0MjAuMA..%26_ga%3D2.51705513.1658942019.1647506421-717282038.1559640948%23%2FPage%2F0&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EuDjrJCfI9ObofSOVtNawMCAPJIZwFmQRTwxFAJNhUg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.summit.nl%2FSaxion%2FOpendag%2F14df30c7-04ae-44a0-bfa6-ff17f4686fb1%2Fstarted%3F_gl%3D1*xz9u6m*_ga*NzE3MjgyMDM4LjE1NTk2NDA5NDg.*_ga_XJCCT75JTR*MTY0NzUwNjQyMC4yOS4xLjE2NDc1MDY0MjAuMA..%26_ga%3D2.51705513.1658942019.1647506421-717282038.1559640948%23%2FPage%2F0&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iG12F3Kxfyk4gXVZxQjeMu%2FmBqc5HLdcSl5%2FAmEIJAc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.summit.nl%2FSaxion%2FOpendag%2F14df30c7-04ae-44a0-bfa6-ff17f4686fb1%2Fstarted%3F_gl%3D1*xz9u6m*_ga*NzE3MjgyMDM4LjE1NTk2NDA5NDg.*_ga_XJCCT75JTR*MTY0NzUwNjQyMC4yOS4xLjE2NDc1MDY0MjAuMA..%26_ga%3D2.51705513.1658942019.1647506421-717282038.1559640948%23%2FPage%2F0&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iG12F3Kxfyk4gXVZxQjeMu%2FmBqc5HLdcSl5%2FAmEIJAc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.han.nl%2Fevenementen%2Fopen-dag%2Farnhem-26-maart-2022%2F&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=QdQ%2Bz%2Bj2bMWQ80vHf6bc%2F34ymkEtlcYRACQfa0TG7G0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.han.nl%2Fevenementen%2Fopen-dag%2Fnijmegen-2-april-2022%2F&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ugasqXt%2FPU0h8jd1IoKYjgHXDh5Vgq7gpRpyQ79N1q4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.windesheim.nl%2Fjongeren%2Fopen-dag&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=sfVBq%2B9NIzZdrAjRGg4LZQu56mldq851yT6D2BdE8uM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tudelft.nl%2Fonderwijs%2Fvoorlichting-en-ervaren%2Fvoorlichting-bachelor%2Fbsc-online-open-dagen&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1R50jHk9WkQNFiZa%2BMUJUWk1jvTsUqH3M8Y4udsacyQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ru.nl%2Fopleidingen%2Fbacheloropleidingen%2Fopen-dagen-en-studievoorlichting%2Fbachelor-open-dag%2F%3Fgclid%3DEAIaIQobChMI9IyK7enM9gIVCuN3Ch3Stg3REAAYASAAEgKyOvD_BwE&data=04%7C01%7Cg.tenbrinke%40ettyhillesumlyceum.nl%7Ceaafa5fd37164ba9279708da0821526e%7C78ccc6ac6d1b4306b16096aaf239df61%7C0%7C0%7C637831236449585425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=p4IeH8F8D1wCwScBN3eTdMFghUQ%2Fne9ylMwXNa2f3rE%3D&reserved=0
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