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Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouders/verzorgers

Betreft: aanvullende informatie

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Naar aanleiding van het meest recente kabinetsbesluit heeft het College van Bestuur de eerdere
aanwijzing bijgesteld. Klaarblijkelijk is er sprake van nieuwe informatie. Het onderwijs op school aan alle
leerlingen wordt per direct gestopt. Ook de leerlingen van 5 havo en 6 vwo moeten dus thuisblijven. In
het begin van de volgende week ontvangen zij nader bericht.
Ook de mondelinge toetsen zullen niet worden afgenomen. De leerlingen die dit betreft zullen nader
worden ingelicht. Wellicht zullen digitale middelen worden ingezet om achterstanden en stress bij
leerlingen te voorkomen.
De leerlingen kunnen wel naar school komen om de boeken uit hun kluis te halen. De studielast is
immers niet veranderd en de leerlingen moeten volgens het PTA en itslearning kunnen doorwerken. Zij
worden geacht hun volledige studielast volgens rooster te maken.
Voor hen is het van belang de komende dagen hun e-mail te lezen. Via de e-mail volgen instructies hoe
de docenten via de digitale snelweg bereikbaar zullen zijn. Daarnaast is heel veel informatie via
itslearning bereikbaar.
We zullen ons beraden over de afname van TE3. De grootste urgentie betreft 5 havo en 6 vwo. Het is
van het grootste belang dat hun examendossiers goed kunnen worden afgerond.
Het is niet nodig de school te benaderen via de e-mail of telefoon. Iedereen snapt de urgentie om zaken
goed te regelen en we zullen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers tijdig inlichten als er nieuwe
informatie is.
Het onbestemde gevoel bij leerlingen en hun ouders/verzorgers snappen we voor de volle 100%. Wij
delen dat gevoel en doen er alles aan om het mogelijk te maken dat alle leerlingen het schooljaar
volgens verwachting afronden. Maar het blijven spannende tijden!
Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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