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Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouders/verzorgers

Deventer, 24 maart 2020

Betreft: corona update 15

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
N.a.v. de persconferentie van minister Slob en bestudering van de brieven aan de Tweede Kamer en van
het College van Bestuur kunnen we melden hoe de voortgang van het schooljaar zal verlopen. Deze
berichtgeving is in eerste instantie belangrijk voor de leerlingen van 5 havo en 6 vwo en hun
ouders/verzorgers. Er is op hoofdlijnen helderheid ontstaan, maar er moet ook nog veel worden
uitgewerkt en daar is tijd voor nodig. Dat geldt voor het Ministerie van OC&W en voor de school.
Hoofdlijnen van het nieuwe beleid
1. Het centraal examen voor de huidige leerlingen van 5 havo en 6 vwo vervalt en daarmee ook
het CPE-handvaardigheid in 6 vwo;
2. De leerlingen krijgen een diploma als zij hun schoolexamen 100% hebben afgerond en als de
uitslag voldoet aan een slaag-/zakregeling;
3. Er komt een uniforme slaag- en zakregeling, die binnenkort wordt gepubliceerd, evenals de
herkansingsregeling;
4. Het eindcijfer per vak wordt bepaald op basis van een volwaardig afgerond schoolexamen zoals
dat in het PTA van dat vak beschreven staat;
5. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te
ronden. In de periode daarna worden de herkansingen afgenomen;
6. Het onderwijs aan de leerlingen van 5 havo en 6 vwo gaat door. Waar nodig passen scholen hun
PTA aan;
7. Afronden geschiedt in principe op afstand. Als het echt niet anders kan ook in beperkte mate in
het schoolgebouw, mits de inrichting van de examenlokalen voldoet aan de richtlijnen van het
RIVM;
8. De diploma’s bieden een volwaardige overstap naar het hbo en universiteit. De waarde van de
diploma’s wordt ook in het buitenland erkend.
Het onderwijs gaat door, time-out voor de schoolexamens opgeheven
Het onderwijs gaat door en jullie zullen nog veel moeten doen voordat we de diploma’s kunnen
uitreiken. De inspanningen die velen de afgelopen anderhalve week hebben verricht komen goed van
pas. Ga door met maximale inzet!
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De schoolexamens vormen dit schooljaar de basis van het diploma. Het onderwijs op afstand
(itslearning, Teams, overige) gaat zo goed mogelijk door op basis van de vastgestelde PTA’s, waarvan de
school, indien noodzakelijk, kan afwijken. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het laten vervallen een klein
deel van de leerstof of om andere toetsvormen. Aanpassingen in het PTA zullen we t.z.t. publiceren.
De time-out voor de schoolexamens is opgeheven. Schoolexamens kunnen weer worden afgenomen.
Dat doen we in principe op afstand. De vakgroepen onderzoeken de mogelijkheid van alternatieve
toetsvormen. Voor 6 april worden geen fysieke schoolexamens afgenomen. Daarna kunnen ze mogelijk
in zeer beperkte mate weer op school plaatsvinden, mits de examenlokalen voldoen aan de eisen van
het RIVM. Mondelinge schoolexamens worden uitsluitend digitaal afgenomen.
Aangepaste jaarplanning
Uiteraard denkt de school na over een aangepaste jaarplanning. Belangrijk daarbij is de datum waarop
wij de resultaten van het schoolexamen bij DUO moeten inleveren. Tot nu toe was dat voor de start van
het centraal examen. Nu is dat begin juni. Als deze datum bekend is, kunnen we de nieuwe jaarplanning
vaststellen.
Omdat de jaarplanning nog ongewis is, zullen leerlingen zich in de maand juni beschikbaar moeten
houden voor school.
Het onderwijs aan de leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo
Meerdere keren is gezegd dat onze eerste aandacht uit moet gaan naar de leerlingen van het laatste
examenjaar. Docenten doen dat ook. Tegelijkertijd zien we dat zij Itslearning ook voor de overige
leerjaren goed gevuld hebben en voor jullie ook digitale lessen worden opgestart, zij het in beperkte
mate. De basis daarvoor is het gewone lesrooster, opdat leerlingen geen dubbelboekingen krijgen.
Ook voor jullie wordt na 6 april een nieuwe jaarplanning gemaakt. We geven dan zoveel mogelijk
duidelijkheid over de afronding van het schooljaar. Maar wacht vooral niet om aan het werk te gaan.
Alles wat jullie nu doen, hoef je straks niet in te halen.
Opvang van leerlingen met ouders in vitale beroepen
In het bericht van vanmorgen heeft gestaan dat de school voor leerlingen gesloten is. Dat geldt
uiteraard niet voor de opvang van leerlingen met ouders die een vitaal beroep uitoefenen.
Tot zover onze berichtgeving vandaag. We verwachten iedereen morgen een update te sturen.
Met vriendelijke groet,

A. Jansen
directeur Het Vlier
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