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Nieuwsbrief 2020-07 Het Vlier  
 
Deventer, 30 oktober 2020 
Kenmerk: BRI/KSS 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Corona 
De start met de mondkapjes deze week verloopt erg goed. Bij binnenkomst draagt iedereen een 
mondkapje. Tijdens de leswissel moeten we leerlingen er nog wel eens aan helpen herinneren, maar 
nagenoeg iedereen doet hem dan direct op. Dat is erg mooi om te zien! 
We willen de ouderraad nogmaals bedanken voor het initiatief om mondkapjes uit te delen. Ook de 
leerlingenraad van harte bedankt voor de hulp daarbij.  
Mocht je als leerling nog geen mondkapje van school hebben, dan kun je er één halen bij de receptie. 
 
Zoals eerder is aangegeven zullen we u/jou een wekelijkse update geven van de bij ons bekende 
aantallen. Deze week hebben we te maken met 1 collega en 5 leerlingen die positief getest zijn. We 
wensen hen allemaal veel sterkte en beterschap toe. 
 
We hopen natuurlijk dat de scholen voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs open blijven. We 
houden de berichtgeving daarover nauwlettend in de gaten. Achter de schermen worden allerlei 
mogelijke scenario’s uitgedacht en uitgewerkt. Maar we hopen van harte dat die scenario’s niet nodig 
blijken te zijn. 
 
In de bijlage ontvangt u/je de Beslisboom die ook op de website van onze school is geplaatst via de link:  
Beslisboom. Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad 
voor ouders van alle kinderen in het voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO en 
hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen. Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel 
of niet naar school en/of werk mag. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. (ver)nieuw(d)e 
regelgeving. 
 
Toptutoren 
Inmiddels hebben we vier Tutoren die actief zijn in school. Alle vier de tutoren zijn oud-leerling van Het 
Vlier. Zij begeleiden lessen van docenten die vanaf huis lesgeven omdat ze in quarantaine zitten, maar 
niet ziek zijn. Afgelopen dagen bleek dat al regelmatig te gebeuren. Daarnaast zullen ze na de toetsweek 
ook ingezet worden voor K-uren en het geven van ondersteuning bij bepaalde vakken. We zijn erg blij 
met deze vier toppers. 
 

https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten20-21/BrievenEnInformatie20-21/Beslisboom_12_jaar_en_ouder.pdf
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Voorkomen van extra bewegingen 
Buiten de lessen om plannen we de komende periode zo min mogelijk fysieke bijeenkomsten of bezoek 
op school. Het doel daarvan is om bewegingen te beperken. Wilt u als ouder een afspraak maken met 
iemand van de school, neem dan via mail of telefoon contact op. Dan kan er een online of telefonische 
afspraak ingepland worden. In uitzonderingsgevallen kan daar vanaf geweken worden, maar dan graag 
eerst overleg met de betrokken collega. 
 
Administratie m.i.v. maandag 9 november 
Het zou de administratie in deze periode erg helpen als zowel leerlingen als collega’s vragen stellen via 
de mail en niet fysiek naar ze toekomen. Hieronder lees je de werkwijze vanaf maandag. 
De balie van de administratie blijft gesloten voor leerlingzaken. Leerlingen kunnen de administratie 
telefonisch (0570-504620) bereiken of per mail: admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl (voor het opvragen 
van bijvoorbeeld een cijferlijst). Als leerlingen iets willen inleveren voor de administratie dan kan dat 
gedeponeerd worden in de brievenbus naast de deur van de administratie.  
 
We wensen alle leerlingen heel veel succes gedurende de komende toetsperiode! 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 
 
 
 
Bijlage: Beslisboom 
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Heb je zelf één of meer van de volgende klachten?

- verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid,   
niezen, keelpijn)
- hoesten
- verhoging of koorts
- benauwdheid
- plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

* 12 JAAR +

- leerlingen in het
voortgezet onderwijs

(geldt ook voor jongere kinderen
in de brugklas)

- studenten in het MBO
- studenten in het
hoger onderwijs

- werkende jongeren
- volwassenen

BESLISBOOM 12 jaar + *
thuisblijven of naar school / werk?

Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van 
het RIVM en is een leidraad voor ouders van alle kinderen in het 
voortgezet onderwijs (vanaf ca. 12 jaar), studenten in het MBO 
en hoger onderwijs, werkende jongeren en volwassenen.
Met deze beslisboom kun je beoordelen of je wel of niet naar 
school en/of werk mag. Deze beslisboom gaat uit van personen 
met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. 
Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.

Ja Nee 

Je mag naar school 
en/of werk

Ja Nee

Ben je aangemerkt als nauw contact van 
iemand met corona? Of kom je vanuit het 

buitenland uit een rood/oranje gebied? (kijk 
op www.nederlandwereldwijd.nl voor het 

actuele overzicht) Of heb je een notificatie 
via de Coronamelder-app?

Heeft een huisgenoot naast klachten die 
passen bij corona** ook koorts (38,0 of 

hoger) of benauwdheid? 

Ja

Blijf 10 dagen thuis 
in quarantaine

Nee

1,5 METER 
AFSTAND? 

- 13 tot 18 jaar: 
nee (onderling) en 

ja (tot volwassenen)
- MBO/HBO/WO: ja
- volwassenen: ja

Heb je vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact 
op met de infectieziektenarts van de GGD. Je kunt ook bellen naar het landelijke 

informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 
20:00 u). Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

© 14 oktober 2020
Deze beslisboom is gemaakt door BOinK in samenwerking 
met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

TESTUITSLAG EN DAN?
Volg in alle gevallen het advies van de GGD 
op. Algemeen geldt: 

                         Positief
Ja, jij of een huisgenoot is besmet met corona.
Volg de instructies van de GGD op. 

                         Negatief
Nee, je bent niet besmet met corona. 
Je mag weer naar school en/of werk, ook 
als nog niet alle klachten zijn verdwenen. 
Tenzij je nog in een quarantaineperiode zit.

De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor andere 
huisgenoten, gezinsleden, broertjes of zusjes. Voor iedere 
persoon moet de boom apart doorlopen worden.

Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. 
(ver)nieuw(d)e regelgeving. Download de meest actuele 
versie van de website van AJN Jeugdartsen Nederland. 

HOE LANG MOET JE THUISBLIJVEN?

Hoe lang dit duurt en wat de regels zijn 
verschilt per situatie. Volg de instructies van de 
GGD. Kijk ook op de website van 
Rijksoverheid over "In thuisquarantaine door 
corona (thuisblijven)"

Blijf thuis
en laat je testenLET OP!

Huisgenoten blijven 
ook thuis tot 

testuitslag bekend is

Ja Nee

Heb je naast klachten die 
passen bij corona** ook 
koorts (38,0 of hoger) of 

benauwdheid? 

Huisgenoten mogen 
naar school 
en/of werk

Blijf thuis.
Krijg je klachten

laat je dan testen

Krijg je in die 10 
dagen klachten?

Ja

Blijf thuis
en laat je testen

Je mag naar school en/of 
werk als de 

quarantaineperiode voorbij is

LET OP!

START 
Heeft iemand binnen je huishouden 

op dit moment corona?

Ja

Blijf thuis.
Krijg je klachten

laat je dan testen

Nee

** KLACHTEN DIE 
PASSEN BIJ CORONA

= 
neusverkoudheid, loopneus, 

niezen, keelpijn, hoesten, 
benauwdheid, verhoging of 

koorts, plotseling verlies van 
reuk en/of smaak (zonder 

neusverstopping).

Nee 
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