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Deventer, 1 september 2021
Uw kenmerk: 0109-09-2021
Ons kenmerk: HOM/ADM/ROA
Betreft: ouderavond 4VWO
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen in 4 vwo,
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 ouderavond op donderdag 16 september zal daarom hybride
verlopen.
We willen u middels een filmpje door een van de teamleiders informeren over de belangrijkste
zaken die dit jaar voor uw kind en u van belang zijn. Wij hadden u liever helemaal ‘live’
ontvangen maar hopen u op deze manier toch voldoende te kunnen inlichten.
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 in Het
Vlier bezoeken. Om aan de coronamaatregelen te voldoen verdeelt de mentor de ouders in
twee groepen. Zo zijn er telkens maximaal 16 volwassenen in een klaslokaal aanwezig tijdens
de mentorbijeenkomst. De eerste groep ouders wordt uitgenodigd in het lokaal van 19.30 uur
tot 20.15 uur. De tweede groep van 20.20 uur tot 21.05 uur. Voorafgaand staat er koffie en
thee klaar in de hal van de school. We verzoeken u de 1,5 meter afstand in acht te nemen.
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.
U vindt de mentoren in de volgende lokalen:

Klas
4VA
4VA
4VB
4VC
4VD
4VD
4VE
4VF
4VG
4VH

Mentor
Dhr. Derks
Dhr. Uijen
Dhr. Doorn
Mevr. Woltersom
Dhr. Haneveld
Dhr. Sadeghpoor
Dhr. Saal
Dhr. Kessels
Dhr. Schaareman
Mevr. Ooms-Van de Velde

lokaal
A11
A12
B15
C9
C12
A3
D5
D7
D14
D8
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De presentatie van de teamleider (duur: maximaal 20 minuten) is te zien vanaf maandag 13
september. U ontvangt per mail een link om de presentatie te kunnen openen. Na de
ouderavond wordt deze verwijderd. Het verdient aanbeveling om de presentatie vóór
donderdag 16 september te bekijken, omdat dan de mentorbijeenkomst gepland is. Mochten
de presentaties toch nog vragen oproepen dan kunt u die aan de mentor stellen.
De powerpoint van de presentatie wordt kort na de ouderavond via de mail aan alle ouders
gestuurd.
We hopen van harte dat het een succesvol schooljaar voor uw kind mag zijn dat zo normaal
mogelijk zal verlopen.
Met vriendelijke groet,
Dhr. drs. M.J.C. van den Hoogen,
Teamleider Vwo
klas 4Va t/m 4Vd

Dhr. drs. E.C. Snabilié
Teamleider Vwo
Klas 4Ve t/m 4Vh

