School voor bovenbouw havo, atheneum en gymnasium

NIEUWSBRIEF 16 – 15 APRIL 2022

INHOUD
Planning komende 4 weken.................................................................................... 1

Vrijdag 22 april: feest voor alle leerlingen ............................................................... 3
Gespreksavond 10 mei ........................................................................................... 3
Nieuw: module Audiovisuele bewerking ................................................................. 3
Proefexamenzitting wiskunde 5 havo en 6 vwo ...................................................... 3
Nieuws van het decanaat ....................................................................................... 4
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

wo

20-apr

do

21-apr

vr

22-apr

Pasen: 17 en 18 april
11 t/m 19/4: Inhalen toetsen TE3 alle klassen
7e en 8e uur: inhalen gemiste herkansing TE2 4Havo/Vwo+5Vwo
Deze week: examentrainingen 5Havo/6Vwo
12.00: sluiting intekenen PWS 5Vwo
Deadline inschrijven voor gespreksavond via Somtoday
MR vergadering
10.15-12.00: Quincy club lezing (diversiteit, emancipatie en inclusiviteit
in de VS), B kantine
Project Omega: 4, 5 en 6 Gymnasium
12.00: deadline 5Havo en 6Vwo aanmelding keuze voor spreiding over
CE1 en CE2
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3
2e: Schoolleiding en leerlingenraad
Hackathon Saxion; 40 geselecteerd 4Havo leerlingen
12.30-14.00: uitreiking definitieve cijferlijst + instructie examen +
examenfoto 5Havo/6Vwo + terugkoppeling keuze spreiding over CE1
en CE2
Voor 16.00: cijfers 5Havo/6Vwo naar DUO
Tijden gespreksavond bekend.
Vanaf 11.55 uur: feest voor alle leerlingen
Hackathon Saxion; 40 geselecteerd 4Havo leerlingen
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19-apr
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Meivakantie: 25 april t/m 6 mei
ma

9-mei

Deze week: examentrainingen 5Havo/6Vwo
12.30-15.30: proefexamen 5Havo wiA+B, Z1 en Z2

di

10-mei

12.30-15.30: proefexamen 6Vwo wiA+B+C, Z1 en Z2
15.30-20.00: gespreksavond docenten, ouders en leerlingen
4Havo/Vwo en 5Vwo, lessen vervallen het 8e uur

wo

11-mei

Bekendmaking PWS-indeling 5Vwo via It’s Learning

do
vr

12-mei
13-mei

CE1
CE1
Profielwerkstukdag 5Vwo

ma

16-mei

CE1
16-18/5: Waddenzee zeilen
Vanaf 8.15: intekenen herkansing 4Havo/Vwo+5Vwo via itslearning

di

17-mei

wo

18-mei

CE1
16-18/5: Waddenzee zeilen
Sportdag basisonderwijs, begeleiding 4Havo BSM
CE1
16-18/5: Waddenzee zeilen
9.00-12.00: Spreekuur leerplichtambtenaar
12.00: deadline inschrijving herkansing via itslearning
18.30-21.00: Beroepen- en speeddate-avond 4Havo/5Vwo

do

19-mei

vr

20-mei
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De cultuur-/sportdagen van vrijdag 8 en maandag 11 april waren een groot succes!
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CE1
1e: Schoolleiding in overleg met leerlingen, lokaal A3
Sportdag basisonderwijs, begeleiding 4Vwo BSM
CE1

Vrijdag 22 april: feest voor alle leerlingen
Vrijdag 22 april zijn er lessen tot en met het 4e uur.
Daarna is er een superleuk festival op het sportveld
met een bekende artiest en allerlei activiteiten. Er
valt van alles te beleven dus zorg dat je erbij bent.
Van harte welkom iedereen!

Gespreksavond 10 mei
Op dinsdag 10 mei is er voor ouders gelegenheid tot het spreken van vakdocenten tussen 15.30 en 20.30 uur.
Het is dan mogelijk om maximaal twee vakdocenten per kind op Het Vlier te spreken. De gesprekken duren
12 minuten en vinden weer fysiek plaats op school.
U kunt zich van vrijdag 15 tot en met dinsdag 19 april hiervoor inschrijven via Somtoday. Inschrijven is mogelijk
voor één ouder per kind. Het inschrijven kan alleen via een laptop of PC en niet via de Somtoday app. De
inloggegevens heeft u eerder via uw e-mailadres ontvangen. De gebruikersnaam is uw e-mailadres. Uw
wachtwoord heeft u wellicht zelf aangepast. Weet u uw wachtwoord niet meer, dan kunt u bellen met de
administratie van school: 0570-504620.
Voor vrijdag 15 april ontvangt u van ons een handleiding met betrekking tot de inschrijving. Uiterlijk vrijdag
22 april ontvangt u van ons een bericht met daarin de tijden waarop u bent ingedeeld. Het is fijn wanneer uw
kind ook deelneemt aan dit gesprek.
Indien een docent meer aanvragen voor een gesprek heeft dan er tijd beschikbaar is en u niet ingedeeld bent,
zal de betreffende docent zelf contact opnemen met u.

Nieuw: module Audiovisuele bewerking
Vanaf 19 mei kun je een module volgen tijdens K-uren over videobewerking. Als je zelf aan de slag wilt met
het maken van video: waar begin je dan? Twee experts (Rink en Job) geven een workshop en gaan je net dat
zetje geven dat je nodig hebt. Zowel als beginnend videomaker, als wanneer je al wat meer ervaring hebt.
In vijf weken leren jullie de basis van storytelling, filmen en editen doormiddel van kleine praktijkopdrachten
en een groot eindproject. Je moet zelf een laptop meenemen en kunt je inschrijven via de K-uren. De module
is in totaal vijf keer tijdens de K-uren op donderdag (lesuur 1 en 2).
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Op maandag 9 mei vindt er van 12.30-15.30 uur een proefexamen voor 5Havo wiskunde A en wiskunde B
plaats in de gymzalen Z1 en Z2.
Op dinsdag 10 mei vindt er van 12.30-15.30 uur een proefexamen voor 6Vwo wiskunde A, wiskunde B en
wiskunde C plaats in de gymzalen Z1 en Z2.
Leerlingen hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
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Proefexamenzitting wiskunde 5 havo en 6 vwo

Nieuws van het decanaat
OPROEP 4H/5V: INSCHRIJVEN BEROEPEN-EN SPEEDDATE-AVOND VIA ITSLEARNING
Woensdag 18 mei vindt de jaarlijkse Beroepen- en Speeddate-avond plaats voor leerlingen uit 4H en 5V. De
avond begint om 18.30 uur en zal rond 21.00 uur afgelopen zijn. Dit is een verplicht onderdeel van het LOBprogramma. Schrijf je (tijdens de mentorles) voor 20 april in via het inschrijfformulier op Its Learning,
decanaat en maak de voorbereidende opdracht (zie ‘bronnen’). Op deze avond zullen zo'n 50
beroepsbeoefenaren voorlichting geven over hun beroep en zo’n 45 oud-leerlingen over hun studie. Houd er
in je planning rekening mee dat je tijdig vrij regelt van andere verplichtingen (sport, werk etc.). We hopen op
een inspirerende avond!

OPROEP 5H/6V: INVULLEN ENQUETE TOEKOMSTPLANNEN
Het Vlier hecht er veel waarde aan om te weten wat je plannen zijn voor volgend jaar. Graag horen we welke
vervolgstudie je gaat doen en waar. Ook als je een tussenjaar neemt, dan zouden we graag horen hoe je dit
denkt te gaan invullen. Wij verzoeken je vriendelijk om de enquête ‘toekomstplannen’ uiterlijk vrijdag 22
april in te vullen. Mocht je behoefte hebben aan een (online) afspraak met je decaan, dan kan je deze optie
ook aanvinken. De decaan neemt dan z.s.m. contact met jou op. De link naar de enquête vind je in je
schoolmail (bericht van 12 april). Bij voorbaat vriendelijk dank voor je snelle medewerking!
WIJZIGING STUDIEFINANCIERING (BEURS)
LET OP: vanaf het studiejaar 2023-2024 krijgen uitwonende studenten een basisbeurs van 255 euro.
Thuiswonenden ontvangen 91 euro per maand. Daarmee verdwijnt, zoals in het regeerakkoord van VVD,
D66, CDA en CU is afgesproken, het leenstelsel in de huidige vorm. Leerlingen die vanaf 2022 gaan studeren
ontvangen dit jaar géén studiebeurs, maar wel vanaf 2023. Mocht een zoon/dochter eerder gestart zijn met
studeren, dan blijven de huidige regels van kracht (geen beurs).
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Heb je interesse in een tussenjaar? Het TussenjaarKenniscentrum organiseert de Online TussenjaarBeurs.
Volg via dit gratis online event live infosessies van organisaties die tussenjaaractiviteiten aanbieden in
binnen- en buitenland.
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HERINNERING AANKONDIGING ONLINE TUSSENJAARBEURS
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De komende editie is op woensdagavond 20 en donderdagavond 21 april. Meer informatie vind je op
itslearning, decanaat (onder bronnen) en in de bijlage. Schrijf je gratis in via
https://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/tussenjaar-nemen-mogelijkheden-en-risicos/tussenjaarbeurs/.

