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Aan de leerlingen van het Vlier  
en hun ouders/verzorgers 
 
 
Betreft: aanvullende mededeling 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Het volgende bericht betreft een aanvulling op de tekst die vandaag naar alle leerlingen en hun 
ouders/verzorgers is verstuurd. 
 
De spreiding van de leerlingen in de pauzes is van groot belang. 700 of 800 leerlingen in een 
kantine is echt te veel en brengt het risico van snelle verspreiding van het virus met zich mee. 
Daarom blijven de lokalen in de pauzes open en raden we alle leerlingen aan in de pauzes in de 
lokalen te blijven. 
 
De vaklokalen biologie, scheikunde, natuurkunde, de lokalen van de kunstvakken, de gymzalen 
en zaal 4 zijn daarvan uitgezonderd. Deze leerlingen worden als volgt in de school gespreid: 

- Heb je een kunstvak, dan ga je naar Ay; 
- De leerlingen van natuurkunde en lo/bsm gaan naar de B-kantine; 
- Scheikunde- en biologieleerlingen gaan naar de A-kantine; 
- Leerlingen die uit zaal 4 komen, verspreiden zich over de A- en B-kantine. 
- De gymzalen zijn open voor een potje voetbal of basketbal. 

 
Uiteraard kunnen de leerlingen wel naar de wc, een broodje kopen in de kantine en kunnen de 
rokers naar buiten. Dicht bij elkaar staan in een bushokje brengt risico’s met zich mee. 
Rondhangen in grote groepen ook.  Verder is alles een kwestie van gezond verstand. We vinden 
het van belang dat deze maatregel en de noodzaak om deze na te leven thuis besproken wordt. 
 
Vooralsnog betreft het een maatregel op vrijwillige basis. De docenten kunnen in de lokalen 
blijven maar hoeven dat niet te doen. Ook zij hebben hun pauzes nodig. 
 
Veder raden wij leerlingen ziek zijn, dringend aan om thuis te blijven en iedereen zorgvuldig te 
zijn met persoonlijke hygiëne. Leerlingen die zichtbaar ziek zijn en toch op school komen, 
kunnen we naar huis sturen. 
 
Collega’s die ziek zijn, moeten thuisblijven, ook al geven zij liever les. De komende periode 
zullen er dan ook meer lessen uitvallen dan anders. 
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De PTA’s voor alle leerjaren staan op de website van de school, de studiewijzers voor de vakken 
staan op itslearning. Wij hebben de collega’s opgeroepen deze elektronische leeromgeving de 
komende periode te vullen met extra les- en oefenmateriaal en linkjes naar You Tube filmpjes, 
onder andere ter voorbereiding op het centraal examen. De leerlingen die thuis zitten kunnen 
zich zo op hun toetsen voorbereiden. 
 
We zoeken op dit moment uit of er op korte termijn digitale mogelijkheden beschikbaar 
kunnen komen voor afstandsonderwijs. We kunnen echter op dit moment niets toezeggen.  
 
Als er de volgende week meer nieuws is, zal de school alle belanghebbenden opnieuw inlichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
A. Jansen, 
directeur Het Vlier 
 


