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Aan de leerlingen van Het Vlier 
en hun ouders/verzorgers 
 
 
Deventer, 13 maart 2020 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Naar aanleiding van het crisisberaad gisteren (kabinet en RIVM) heeft het College van Bestuur 
een aantal besluiten genomen die uiteraard ook effect hebben op Het Vlier. Daarnaast nemen 
we als school enkele aanvullende maatregelen. 
Hieronder volgen de uitkomsten en maatregelen die per direct op onze school van toepassing zijn:  

• Alle scholen in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) blijven open, tenzij 
de voorzitter van de Veiligheidsregio anders besluit. Alle lessen gaan door, behalve als de 
docent niet aanwezig kan zijn. 

• Leerlingen en collega’s moeten thuisblijven bij neusverkoudheid en/of hoesten en/of keelpijn 
en/of koorts. Leidend is het gezond verstand. 

• Het is verstandig zoveel mogelijk sociale contacten te mijden en contacten met grote groepen 
te vermijden. In de pauzes zullen we de leerlingen zoveel mogelijk spreiden. De leerlingen 
worden via de intercom ingelicht. 

• Alle evenementen en bijeenkomsten etc. met meer dan 100 personen worden afgelast. Dat 
geldt ook voor ouderavonden en voorlichtingsavonden, zoals de informatiebijeenkomst door 
Tactus van 18 maart. 

• Alle buitenlandse reizen worden voorlopig uitgesteld. De leerlingen die met deze maatregel te 
maken krijgen en hun ouders zijn hierover al geïnformeerd. 
 

 Deze maatregelen blijven geldig t/m 31-03-2020.  
  
Waarom besluit de regering dat de scholen voorlopig open kunnen blijven? 

• Er zijn relatief weinig besmettingen op scholen, 

• Jongeren behoren niet tot de hoog-risicogroepen, 
De maatschappelijke impact van sluiting is groot; ouders werken op cruciale plekken en zijn dan niet 
meer inzetbaar in het maatschappelijk arbeidsproces. Men maakt daarbij geen onderscheid tussen het 
voortgezet onderwijs en het primair onderwijs. 
 
De regering concludeert dat de sluiting van scholen weinig bijdraagt aan de bestrijding van de crisis. 
Bovendien zouden de maatschappelijke effecten te groot zijn.  
 
De vakgroep lichamelijke opvoeding/BSM heeft na overleg met de schoolleiding het 
onderwijsprogramma op enkele onderdelen aangepast: reanimeren wordt aangeboden zonder 
beademen en stabiele zijligging en voorlopig worden er geen judo-, kickboks- en turnlessen meer 
gegeven. We besluiten begin volgende week of de eindshow BSM doorgaat. 
 
Het blijft van zeer groot belang dat we elkaar blijven wijzen op goede persoonlijke hygiëne  
(regelmatig handen wassen, geen handen geven en van elkaar afblijven, douchen na de lessen l.o. en 
BSM etc.). 
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Zoals de zaak er nu voorstaat gaat de derde toetsweek gewoon door. Dat geldt ook voor de 
schoolexamentoetsen die mondeling worden afgenomen. De studiewijzers staan op itslearning en we 
hebben de collega’s gevraagd zoveel mogelijk les- en oefenmateriaal op itslearning te zetten i.v.m. de 
voorbereiding van leerlingen op de komende toetsweken en op het centraal examen. Indien 
noodzakelijk zal de leerstof voor TE3 worden aangepast. 
 
Normaal gesproken beantwoordt de schoolleiding alle mails van ouders en leerlingen binnen een of 
twee dagen. Vanwege de grote hoeveelheid berichten en vragen die we ontvangen, is dat in deze 
periode niet mogelijk en nemen we de antwoorden mee in de algemene berichtgeving. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
A. Jansen, 
directeur Het Vlier 

 


