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Deventer, 10 september 2021 
 
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen in 5 havo, 
 
 
We zijn heel blij dat we dit schooljaar in ieder geval samen met onze leerlingen hebben kunnen 
starten. Jammer genoeg moeten we nog steeds rekening houden met richtlijnen die de 
organisatie en inrichting van ons onderwijs anders maken dan normaal.   
  
We kunnen vanwege de coronamaatregelen geen avond met grote groepen volwassenen in 
Het Vlier organiseren. Onze ouderavonden op dinsdag 21 september en woensdag 22 
september zullen daarom hybride verlopen.  
We willen u met een filmpje informeren over de belangrijkste zaken die dit jaar voor uw kind 
en voor u van belang zijn. Daarnaast hebben de decanen een filmpje gemaakt met informatie 
over LOB (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). De links naar beide filmpjes ontvangt u 
vrijdag 17 september via de mail. Na de ouderavonden worden deze links weer verwijderd.  
 
Link teamleiders: klik hier voor het filmpje van de teamleiders 

 
Link decanaat: klik hier voor het filmpje van de decanen  
 
Daarnaast bestaat voor u de mogelijkheid om op Het Vlier kennis te maken met de mentor 
van uw zoon of dochter. Van elke leerling kan maximaal één ouder de bijeenkomst 
bezoeken. Voor deze kennismakingsbijeenkomsten zijn twee avonden ingepland op de 
volgende momenten:  

• 5Ha t/m 5Hf: dinsdag 21 september 
• 5Hg t/m 5Hm: woensdag 22 september 

Om aan de coronamaatregelen te voldoen, verdeelt de mentor de ouders in twee groepen. 
Zo zijn er maximaal 15 volwassenen in een klaslokaal aanwezig tijdens de 
kennismakingsbijeenkomst. De eerste groep ouders wordt uitgenodigd om 19.30 uur. De 
tweede groep om 20.15 uur. U krijgt via de mail een uitnodiging van de mentor met het tijdstip 
waarop u verwacht wordt. Mocht u vanwege bijzondere omstandigheden een uitgebreider 
gesprek met de mentor van uw kind willen voeren, wilt u dan per mail een aparte afspraak op 
een ander tijdstip maken? 
  

https://youtu.be/NPh5gczbLQI
https://www.youtube.com/watch?v=UQ0SqSNnxkM
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U vindt de mentor van uw kind in de volgende lokalen: 
 

Klas Mentor Lokaal Klas Mentor Lokaal 
H5a Mw. M. Kerkkamp A4 H5g Dhr. P. Müller C13 

 
H5b Dhr. T. Kalfsvel C17  H5i Mw. C. Vos C9 

 
H5c Dhr. G. de Rooij C14 H5j Mw. A. Verschut D8 
      
H5d Dhr. P. Meijer A1   H5k Dhr. J. Otterman D1 

 
H5e Mw. S. Robben C1  H5L Mw. A. Meijer B2 

 
H5f Mw. E. Vermeulen 

 
 

A13  H5m Mw. I. Zweers C3 

We raden u aan om de presentaties vóór de mentorbijeenkomst te bekijken. Mochten de 
presentaties vragen oproepen, dan kunt u die uiteraard aan de mentor stellen.  
 
We hadden u liever helemaal ‘live’ ontvangen, maar gaan ervanuit u op deze manier toch 
voldoende te kunnen inlichten en hopen van harte dat het een succesvol schooljaar voor uw 
kind mag zijn. 

 
We wensen u samen met uw kind een goed examenjaar toe! 

 
Met vriendelijke groet,     
 
 
 

 
Mevr. C. Pape     Mevr. M. Salden  
Teamleider Havo    Teamleider Havo 
klas 5Ha t/m 5Hf     klas 5Hg t/m 5Hn 
 

 


