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Aan de leerlingen van Het Vlier en 

en hun ouders/verzorgers 

 

 

Betreft: Corona-update no 8 

 

Deventer, 17 maart 2020 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

Voor een school zijn dit ongekende tijden: de leerlingen zitten thuis en werken als het goed is een deel 

van de dag aan hun schoolwerk. Ook verreweg de meeste collega’s werken thuis. Een school zonder 

leerlingen en collega’s lijkt niet op een school en dat zal nog wel een tijdje zo blijven. Een vreemde 

gewaarwording! 

 

Wij realiseren ons dat deze periode voor onze leerlingen een heel bijzondere moet zijn. Naast het 

schoolwerk vragen jullie je af hoe het nu verder zal gaan. Wat gebeurt er met TE3? Hoe en wanneer 

zullen de mondelingen in het laatste jaar worden afgerond? Wat gebeurt er met het centraal examen? 

Wordt dit uitgesteld of niet? Wat kan ik verder van de school verwachten?  Hoe zal het gaan na 6 april? 

 

We hopen dat we jullie de antwoorden snel kunnen geven. Vandaag is er overleg tussen OC&W en de 

VO-Raad. Hopelijk kunnen we jullie morgen meer laten weten. 

 

Daarnaast zal er in jullie gedachten meer leven. Hoe kom ik door deze lastige periode heen? Hoe zal het 

gaan met de mensen van wie ik houd? Hoe bewaar ik het evenwicht tussen ratio en emotie? We weten 

immers dat velen besmet zijn en dat nog mensen besmet zullen worden. Hoe zal de samenleving verder 

reageren op de Coronacrisis? Welke maatregelen en beperkingen staan ons nog te wachten?  

 

Tegelijkertijd weten we als we ons verstand voorrang geven op de emotie dat we als samenleving deze 

crisis goed kunnen doorstaan. Maar daar is ieders medewerking voor nodig, ook die van het thuisfront. 

Alleen dan kan het aantal besmettingen worden ingedamd en kan er groepsimmuniteit ontstaan. 

 

Onze collega’s zijn bezig itslearning te vullen en de PTA’s te bestuderen met de vraag welke onderdelen 

wellicht voor TE3 kunnen vervallen. Het zal nog wel wat tijd vragen voordat hierover uitspraken kunnen 

worden. 

 

Vooralsnog hebben we moeten besluiten dat alle mondelinge toetsen worden uitgesteld. Dat roept bij 

leerlingen en collega’s de nodige vragen op. Daarom hebben we de vraag over het afnemen van 

mondelingen tentamens opnieuw aan het College van Bestuur voorgelegd. We verwachten op deze 

vraag binnenkort een antwoord te krijgen. 
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Gisteren hebben we jullie medegedeeld volgens welke digitale lijnen het onderwijs voortgang vindt. Het 

werken in Teams is in volle voorbereiding. In eerste instantie zullen we het platform inrichten voor de 

leerlingen van 5 havo en 6 vwo. We verwachten hier binnen enkele dagen meer over te kunnen melden. 

 

We weten dat er al vele contacten zijn tussen leerlingen onderling en leerlingen en collega’s, 

bijvoorbeeld via WhatsAppgroepen en Discord, een uitgeklede versie van Teams. Heel nuttig maar we 

vragen iedereen straks ook deel te nemen aan Teams, als de school meldt dat de inrichting daarvan is 

afgerond. 

 

Hoewel we weten dat itslearning goed gevuld is, wil ik de leerlingen van 5 havo en 6 vwo wijzen op de 

site www.studyflow.nl. Als je daar een account aanmaakt kun je gratis oefenen met de 

eindexamenopgaven van de afgelopen jaren. Je krijgt voor elke examensessie die je afrondt een cijfer en 

feedback. De afgelopen jaren hebben honderden leerlingen deelgenomen en hoewel de feedback 

beperkt is waren ze enthousiast. 

 

Resteert een aantal opmerkingen over de mediatheek: 

 

1. Jullie kunnen de gereserveerde boeken vandaag afhalen en geleende materialen digitaal 

verlengen; 

2. Voor de sluitingsduur van de school heeft de mediatheek een vakantieperiode ingesteld. 

Daardoor zullen er door de sluiting van de school geen boetes ontstaan; 

3. Vragen m.b.t. de mediatheek kunnen naar mediatheekvlier@ettyhillesumlyceum.nl 

 

In deze mail is een aantal vragen en opmerkingen van leerlingen en ouders meegenomen. Opnieuw 

vraag ik allen het mailverkeer te beperken. Het is niet mogelijk individuele mails te beantwoorden. 

Doordat leerlingen en ouders/verzorgers ook zeer terughoudend zijn met bellen, kunnen de collega’s 

van de administratie hun ondersteunend werk op andere domeinen blijven verrichten. Hartelijk dank 

voor ieders medewerking. 

 

Morgen volgt een nieuwe update. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

A. Jansen, 

directeur Het Vlier 

http://www.studyflow.nl/
mailto:mediatheekvlier@ettyhillesumlyceum.nl

