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Aan alle leerlingen van het Vlier en
hun ouders/verzorgers

Betreft: update maatregelen Coronavirus

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het zal niemand ontgaan zijn dat we ons zorgen maken over de verspreiding van het Coronavirus en de
gevolgen daarvan. We maken ons zorgen over de gezondheid van onze leerlingen en collega’s en in het
algemeen over wat ons te wachten staat. We weten dat die zorgen er ook zijn bij onze leerlingen en hun
ouders/verzorgers.
Tot nu toe moeten de scholen waar mogelijk openblijven en onderwijs verzorgen, en vervullen we
daarmee ook een belangrijke opvangfunctie. Het College van Bestuur volgde daarin de lijn van het
kabinet. We probeerden uit alle macht te doen wat we konden, maar we kunnen het onmogelijke niet
langer mogelijk maken.
We voelen ons steeds meer ongemakkelijk bij de situatie die is ontstaan: aan de ene kant de adviezen
van het RIVM en het beroep dat het kabinet op ons doet om open te blijven en onderwijs te blijven
geven. Aan de andere kant zijn er steeds meer andere geluiden van andere experts, zien we de
ontwikkelingen in de landen om ons heen en uitingen van zorg bij collega’s, ouders en leerlingen.
Het College van Bestuur heeft zaterdag besloten om vanaf de komende week alleen nog te doen wat op
dit moment strikt noodzakelijk is: onderwijs aan de examenleerlingen van 5 havo en 6 vwo, en opvang
voor wie daar behoefte aan heeft. De leerlingen van 4 havo en van 4 en 5 vwo zijn vanaf maandag
voorlopig vrijgesteld van lessen.
Het College van Bestuur zal via de VO-Raad dit standpunt vanmiddag ook inbrengen in het overleg dat
het kabinet zal voeren met experts en vertegenwoordigers van het onderwijsveld. In de loop van
vandaag horen we wat de uitkomsten zijn van het overleg in Den Haag. We houden er rekening mee dat
zij besluiten dat alle scholen alsnog gesloten worden, en dat daarmee ons besluit “overvleugeld” wordt.
Als dat zo is dan zullen we u daarover in de loop van zondag via de schoolleiding meer informatie geven.
Houdt daarom vandaag onze website in de gaten.
Mocht het kabinet anders besluiten, blijft het College van Bestuur bij de genomen besluiten: onze
collega’s bereiden de leerlingen van 5 havo en 6 vwo zo goed mogelijk voor op het centraal examen en
de school is open voor die leerlingen die daaraan behoefte hebben en alle andere leerlingen zijn tot
nadere aankondiging vrijgesteld van het volgen van de lessen op school en blijven thuis.
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Dat de leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo vrijgesteld zijn van lessen, betekent niet dat ze extra
vakantie hebben. We verwachten van hen dat ze hun onderwijstijd thuis goed besteden. Met deze
interventie is de studielast niet veranderd.
De PTA’s staan op de website en op itslearning staat heel veel informatie waarmee de leerlingen verder
kunnen. Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is een deel van het onderwijs op afstand te
verzorgen via MS-teams. Als we zover zijn, zal iedereen hierover zo snel mogelijk worden ingelicht.
Wat deze besluitvorming betekent voor TE3, zullen we later aan alle belanghebbenden kenbaar maken.
We blijven benadrukken dat het naleven van de aanwijzingen van het RIVM over thuisblijven nog steeds
van kracht zijn, evenals het in acht nemen van persoonlijke hygiëne, zowel op school als thuis.
Wellicht ten overvloede wijs ik op de noodzaak van ‘social distancing’.
We blijven zo goed mogelijk met onze leerlingen en hun ouders/verzorgers communiceren. Mochten er
nog vragen zijn, kijk dan op onze website. Een mail sturen naar info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl kan
ook.
Het ziet er echter naar uit dat we niet alle binnenkomende vragen kunnen beantwoorden. In een
volgende brief zal ik zoveel mogelijk antwoorden in algemene uitspraken meenemen.
We vragen de ouders/verzorgers om ons bij voorkeur niet telefonisch te benaderen over deze kwestie,
opdat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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