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Bijlage: Praktische zaken

Beste 4 havoleerling (en ouders/verzorgers),
In deze brief vind je aanvullende informatie over een aantal praktische zaken.
Inloggen
Je inloggegevens van het afgelopen schooljaar blijven ook dit jaar van kracht voor onder andere SOMtoday,
Zermelo, de digitale leeromgeving Itslearning en de schoolmail.
De leerlingen die niet van een EHL-school afkomstig zijn hebben voor de zomervakantie al een mail
ontvangen met daarin de inloggegevens voor SOMtoday, Zermelo en Itslearning. In Zermelo vind je je
rooster, in SOMtoday je aanwezigheid en je cijfers en in Itslearning alle studiewijzers en informatie per vak.
Via het slotje rechtsboven op de website van Het Vlier (website Het Vlier) kun je inloggen bij de diverse
programma’s. Mocht je problemen ondervinden met inloggen, dan kun je je dinsdag 24 augustus melden
in de mediatheek.
Nieuw Wifi netwerk
Tijdens de zomervakantie is het wifinetwerk vervangen door een Eduroam (education roaming) wifi
netwerk. Eduroam maakt het voor leerlingen, medewerkers (en gasten) mogelijk om op een veiliger manier
gebruik te maken van het draadloze netwerk van hun onderwijsinstelling.
Op het moment dat je weer op school aanwezig bent en een nieuwe wifi-verbinding wilt maken, moet je
deze eenmalig instellen en kies je voor Eduroam. Je logt in met je schoolaccount (e-mailadres en
wachtwoord) Vink daarbij aan dat je automatisch verbinding wilt maken en dat is alles. Deze inlog zorgt
ervoor dat je automatisch gebruik kunt maken van Wifi binnen je school en ook bij alle andere instellingen
die zijn aangesloten bij Eduroam.
Schoolpasje
Het schoolpasje dat je in leerjaar 2020-2021 hebt gekregen, blijft voorlopig geldig. Neem dit pasje altijd
mee naar school. Je hebt het o.a. nodig om boeken te lenen of je af te melden. Deze pasjes worden
binnenkort vernieuwd, dan ontvangen de leerlingen van niet EHL-scholen ook een schoolpas. Leerlingen
die nog niet in het bezit zijn van een schoolpasje, kunnen dit aangeven bij de balie van de mediatheek en
door hun gegevens te noteren alsnog een boek lenen.
Ouderavond
In de tweede helft van september organiseren we een ouderavond, waarin je ouders/verzorgers kennis
kunnen maken met je mentor. Hierover ontvang je t.z.t. meer informatie.
K-uren intekenen via Zermelo
Binnen het lesrooster zijn 7 keuze-uren (k-uren) opgenomen. Dat zijn uren die je zelf kunt invullen met een
vak waar je bijvoorbeeld niet zo goed in bent, of met een vak waarin je wel iets extra’s zou willen doen.
Je moet wekelijks zelf via Zermelo intekenen voor de keuze-uren (k-uren) van de daaropvolgende week.
De eerste schoolweek vervallen alle k-uren. Je hoeft je dus nog niet in te tekenen voor k-uren voor
aankomende week.
Je mentor zal je laten zien hoe je hiervoor moet inschrijven en de eerste keer doen jullie dat gezamenlijk.
Let op: de rest van het schooljaar kun je je vanaf donderdag inschrijven en dien je telkens vóór zondag
24.00 uur in te tekenen voor de uren van de week erop.
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Toets- en examenzaken
De examendocumenten, waaronder het examenreglement, PTA, wegingsschema, overgangsrichtlijnen en
leerlingenstatuut, worden uiterlijk 1 oktober 2021 op de website van Het Vlier gepubliceerd. Deze
documenten zullen in mentorlessen nog besproken worden.
Rooster
Het grote aantal vakken en de brede keuzemogelijkheden op Het Vlier maken het roosteren ingewikkelder
dan in een school met minder mogelijkheden voor leerlingen. Dat heeft als consequentie dat alle leerlingen
te maken krijgen met een aantal tussenuren. Dat is ook dit jaar het geval. De komende twee weken wordt
het rooster nogmaals doorgelicht en probeert de roostermaker het te optimaliseren. Over twee weken zal
het rooster daar waar mogelijk nog aangepast worden. Op Het Vlier zijn op verschillende plaatsen
werkplekken gerealiseerd voor leerlingen om de tussenuren zo nuttig mogelijk te kunnen invullen.
Leerlingen kunnen in hun tussenuren een deel van het wekelijkse huiswerk maken.
Roosterwensen
Het Vlier heeft meerdere berichten ontvangen van leerlingen die nu al aangeven van klas of cluster te willen
wisselen. Realiseer je echter dat iedereen in 4 havo nieuw op Het Vlier komt. In de meeste klassen zijn
leerlingen bij elkaar terecht gekomen vanuit soms wel zes verschillende klassen, scholen of niveaus. De
ervaring leert dat het in het begin voor iedereen wennen is; het kost nu eenmaal wat tijd om je plek op een
nieuwe school te vinden en nieuwe vrienden te maken. Overigens lukt het vrijwel alle leerlingen al snel om
zich op Het Vlier thuis te voelen!
Daarbij is het zo, dat het maken van een rooster waarin alle leerlingen een individueel pakket kiezen, enorm
complex is. Je zit namelijk voor een aantal vakken in één klas, je stamgroep, maar daarnaast zit je voor de
rest van je vakken in clusters: groepen van leerlingen die hetzelfde vak als jij gekozen hebben. Het is
daarom niet mogelijk om aan persoonlijke plaatsingswensen te voldoen. Mocht je echt zwaarwegende
redenen hebben waarom je van klas zou willen wisselen, laat dit dan uiterlijk vrijdag 28 augustus weten
aan je mentor. Deze zal de noodzaak van de wissel beoordelen en jouw wens eventueel doorgeven aan
de leerjaarcoördinator.
We hopen hiermee de belangrijkste vragen voor nu te hebben beantwoord.
Tot gauw,

Mevr. R.M. Groot Koerkamp

Dhr. E. Gorter

Leerjaarcoördinator 4Ha t/m i

Leerjaarcoördinator 4Hj t/m q
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