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Jouw mening telt!
Op Het Vlier hebben we een 
leerlingenraad en klankbordgroepen 
met leerlingen uit alle leerjaren en 
profielen. Zij overleggen met de 
schoolleiding over belangrijke zaken 
zoals de toetsweken, de werkdruk, 
het gebruik van boeken en de 
organisatie van de school. Zo 
bepaal je dus niet je eigen 
route, maar ook een 
beetje de route van 
de school. Kom jij 
ook je route bepalen 
op Het Vlier?

Een Vlier-diploma is wat extra’s waard
Je weet nu dat je op het Vlier mee kunt praten 
en veel zelf mag beslissen. Je hebt veel 
keuzevrijheid. Maar minstens zo belangrijk is de 
kwaliteit van het onderwijs. Wij bieden allerlei 
extra uitdagingen en kansen, omdat wij je zo 

goed mogelijk op het hbo of de universiteit 
willen voorbereiden. Daardoor vormt 

je diploma een stevigere basis voor 
het vervolgonderwijs dan op veel 

andere scholen. Diplomakwaliteit 
noemen we dat.

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl

Jij bent aan zet

www.hetvlier-ehl.nl
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Oskar, vader van Ferron
‘De school neemt op een prettige manier 

haar verantwoordelijkheid. Ze stelt duidelijke 
richtlijnen over hoe je met elkaar omgaat. 
Daarover wordt helder gecommuniceerd. 

Dat is prettig. Leerlingen weten wat er van 
ze verwacht wordt en wij als ouders weten 

waar we aan toe zijn.’ 

Je gaat starten in de bovenbouw havo/vwo. Een nieuwe stap naar 
volwassenheid. Je praat mee over het onderwijs, denkt mee over de lessen 
en activiteiten, en je kiest zelf jouw richting door vakken te combineren. Jij 
bepaalt dus je eigen route. Het Vlier bereidt je voor op een vervolgstudie aan 
hbo of universiteit. Je mentor helpt je in de zoektocht naar jouw volgende 
opleiding. Samen kiezen en ontdekken dus. Daarin verwachten we ook 
initiatief van jou. Je bent tenslotte bijna volwassen.

Kies vrij, kies Het Vlier!
De keuze is reuze op Het Vlier. Natuurlijk krijg je les in je profielvakken op havo, 
atheneum en gymnasium. Bijvoorbeeld Latijnse en Griekse taal en cultuur. 
Maar daarnaast zijn er veel extra keuzevakken én interessante activiteiten op 
wetenschappelijk, cultureel en sportief gebied. Zo heb je alle kans om je kennis 
te verbreden en verdiepen. Voorbeelden zijn management & organisatie, 
filosofie, maatschappijwetenschappen, bewegen, sport & maatschappij en 
natuur, leven & technologie. Ben jij meer geïnteresseerd in kunst? Dan kun je 
kiezen voor muziek, tekenen of handvaardigheid.

Speciaal talent?
Blink jij uit in dans, theater, muziek of sport? Dan is de Talentengroep 
wat voor jou. Samen met een speciale begeleider maak je een plan 
om jouw talent optimaal te ontwikkelen. Je krijgt er veel tijd en ruimte 
voor en kunt daarnaast toch gewoon de lessen volgen. 

Waar ga jij voor?
• Debatcompetitie ‘Op weg naar het Lagerhuis’
• Deelname aan een 

natuurwetenschappelijke lessenreeks
• Prijzen winnen met een fantastisch 

profielwerkstuk
• Meegaan met één van de prachtige 

reizen of uitwisselingen
• Masterclasses volgen aan de 

universiteit Twente

We zijn er voor je
Schooltijd moet een mooie tijd zijn. Een tijd waarin je veel leert 

en ervaringen opdoet. Toch is het soms best een lastige tijd. 
Wat wil je later doen? Wat moet je kiezen? Hoe zorg je dat je 
je huiswerk goed maakt? Hoe bereid je je voor op examens? 
Bij al dit soort vragen staan wij voor je klaar. Je eerste 
aanspreekpunt is dan je mentor. 

Heb je vragen over je studie of een beroep? Dan kun je 
bij de decaan terecht. En worstel je met persoonlijke 
problemen of vragen, bijvoorbeeld faalangst, pesten of 
problemen thuis? Dan staat de leerlingbegeleider voor 
je klaar. Kortom, wat voor vragen of problemen je ook 
hebt, blijf er niet mee rondlopen. Je leert lekkerder als je 
goed in je vel zit.

Ontdek de wereld
Leren doe je niet alleen in school, 
maar ook daarbuiten. Door 
eropuit te gaan, mee te doen 
aan activiteiten, andere jongeren 
te ontmoeten en culturen te 
ontdekken. Al die kennis komt straks 
van pas op het hbo of de universiteit. 
We organiseren van alles en er is altijd 
iets wat goed bij jou past. Van internationale 
uitwisselingen tot het Europees Jongeren 
Parlement, van vakexcursies tot het 
schoolorkest. 

Keuze-uren plan je zelf!
Op Het Vlier heb je veel variatie 
in je lessen. De ene keer werk 
je alleen aan een opdracht, het 
andere moment krijg je klassikaal 
les. Daarnaast heb je per week 
zeven keuze-uren waarin je zelf 
bekijkt waar je aandacht aan wilt 
besteden. Kijk, dat is nou vrijheid.

”Alle facetten komen 
tot ontwikkeling.”

Ferron, leerling
‘Op Het Vlier heb je veel 

eigen verantwoordelijkheid. 
Dat vind ik fijn. Ook krijg 
je veel vrijheid om je door 
te kunnen ontwikkelen. 
Zo doe ik mee aan het 
Lagerhuis Debat en het 
Parlementair debat. Dit 

jaar ben ik met mijn team 
5e geworden op het 

Nederlandse kampioenschap 
schooldebatteren voor 
middelbare scholieren.’

Vanessa van der Laan-Lobo, mentor
‘Als docent Engels ben ik uiteraard bezig met mijn vak. Door daarnaast 

mentor te zijn leer je de leerlingen en hun ouders nog beter kennen. Een mooie 
combinatie, ik zou het mentoraat niet willen missen. Mijn leerlingen geef ik 

vooral zelfvertrouwen mee en dat ze een vervolgopleiding of richting moeten 
kiezen vanuit hun passie.’
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