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Onderwerp: Informatie begin schooljaar 2021-2022 
 

Beste 4 havoleerling, 
 
Wij hopen dat je een prettige vakantie hebt gehad en heten je van harte welkom in 4 havo op Het Vlier!  Op 
maandag 23 augustus start het nieuwe schooljaar. In deze brief informeren we je over de start van het 
schooljaar. In de bijlage vind je nog wat aanvullende informatie m.b.t. organisatorische onderwerpen.  
 
Vorig jaar was het wederom een bijzonder schooljaar. Jullie hebben veel thuisonderwijs gehad en ook 
mochten evenementen als het open huis en de profielkeuzedag niet plaatsvinden op Het Vlier, dus werden 
deze online georganiseerd. We hopen dat we komend schooljaar weer een ‘normaal’ jaar kunnen beleven 
waarin we iedereen op school mogen ontvangen. Het begin is in ieder geval goed: iedereen mag elke dag 
fysiek naar school komen. Wel moeten we ons nog aan een aantal maatregelen houden (zie hieronder). 
 
Corona 
De regering heeft onlangs een aantal coronamaatregelen aangepast. Voor middelbare scholen is er niets 
veranderd en gelden vooralsnog dezelfde coronaregels als afgelopen schooljaar. Dat betekent dat je op 
school vrijwel overal een mondkapje moet dragen. Dat geldt niet wanneer je in een lokaal zit of tijdens je 
pauze ergens zit. Bovendien moet er 1,5 meter afstand gehouden worden van de medewerkers van de 
school. Dat geldt tijdens de introductie ook voor begeleiders van workshops etc.  
Voor de vakantie heeft elke leerling twee zelftesten meegekregen voor de start van het schooljaar. We 
verzoeken alle leerlingen om maandag 23 augustus een zelftest te doen. Indien deze positief is blijf je 
thuis en laat je je zo snel mogelijk testen bij de GGD. Ook als je corona-gerelateerde klachten hebt 
verzoeken we je niet naar school te komen maar een test bij de GGD te doen.  
Alle regels gelden ook wanneer je gevaccineerd bent. 
 
Eerste week 
Op maandag zijn alle leerlingen nog vrij en starten we het schooljaar met alle collega’s. Vervolgens is er 
op dinsdag en woensdag een aantal introductieactiviteiten gepland met je klas en je mentor. Op woensdag 
hoort daar ook een sportactiviteit bij, dus vergeet niet je sportkleding en -schoenen mee te nemen.  
In SOM (en zermelo) kun je uiterlijk vrijdag 20 augustus vinden in welke klas je komend schooljaar zit. Kijk 
in het schema hieronder waar en hoe laat je dinsdag 24 augustus voor de introductie op Het Vlier wordt 
verwacht. Alle klassen beginnen in een lokaal op de A- of B-verdieping, dat is de begane grond of eerste 
verdieping. Kijk op de bordjes boven de klapdeuren en de lokalen voor de lokaalnummers. 
 

 Dinsdag 24 augustus Woensdag 25 augustus 

Klas  Lokaal 
mentor  

11.00u- 
12.30u 

12.30u- 
14.00u 

14.00u- 
14.30u 

10.15u-
11.55u 

12.25u-
14.05u 

4Ha A1 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4Hb A2 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4Hc A3 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4Hd A4 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4He A11 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4Hf A12 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4Hg A13 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 

4Hi A14 Mentor Workshop Mentor Sport Mentor 
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 Dinsdag 24 augustus Woensdag 25 augustus 

Klas  Lokaal 
mentor  

12.00u- 
14.00u 

14.00u- 
15.30u 

8.15u- 
9.55u 

10.15u- 
11.55u 

12.25u-14.05u 

4Hj B2 Mentor Workshop Sport Mentor  

4Hk B3 Mentor Workshop Sport Mentor  

4Hl B5 Mentor Workshop Sport Mentor  

4Hm B6 Mentor Workshop Sport Mentor  

4Hn B12 Mentor Workshop  Mentor Sport 

4Hp B13 Mentor Workshop  Mentor Sport 

4Hq B14 Mentor Workshop  Mentor Sport 

 
Op donderdag 26 augustus starten vanaf het 3e uur alle lessen volgens het rooster. Kijk voor je rooster in 
Zermelo. 
  
Tenslotte nog twee opmerkingen  
Op Het Vlier mag binnen én buiten nergens gerookt worden.  
Telefoons bewaar je tijdens lessen in je kluisje of (voor eigen risico) in de speciale bakken in de leslokalen. 
 
We wensen je nog een paar fijne vakantiedagen toe en hopen je dinsdag uitgerust op school te ontmoeten. 
Verder hopen we dat je een goede tijd krijgt op Het Vlier en wensen je alvast veel succes!  
 
 
Mevr. R.M. Groot Koerkamp    Dhr. E. Gorter  

 
 
 
 
 
 
 

Leerjaarcoördinator 4Ha t/m i    Leerjaarcoördinator 4Hj t/m q 

 


