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Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouder(s)/verzorger(s)

Deventer, 1 april 2020

Betreft: corona update 20

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
We zitten in de derde week waar we volop te maken hebben met aanpassingen als gevolg van de
Coronacrisis. Alles is anders dan voorheen en elke week veranderen de voorwaarden waar we rekening
mee moeten houden. Er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit van iedereen.
In de persconferentie van gisteren werd er meermaals op gehamerd dat we de Coronacrisis alleen
samen te lijf kunnen gaan. Dat geldt op landelijk niveau maar kan vrijwel letterlijk overgenomen worden
voor onze school. Samen werken we eraan om voor iedereen uiteindelijk het jaar goed af te kunnen
sluiten.
Toetsing 5H en 6V
De schoolleiding beraadt zich naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart en de mededelingen
van het College van Bestuur over de gang van zaken betreffende de toetsing in de eindexamenklassen
voor de komende periode.
De al afgesproken toetsing van de moderne vreemde talen en Nederlands zal doorgang vinden zoals
eerder afgesproken en vrijwel helemaal vóór Pasen afgerond worden. Hieronder nogmaals een aantal
belangrijke data voor deze toetsen. Kijk voor meer informatie op de itslearningpagina van het
betreffende vak.
•
•
•

5 havo: Nederlands schriftelijke opdracht op 3 april tussen 8.00 - 17.00 uur via Itslearning;
5 havo: Duits boekentoets op woensdag 8 april tussen 10.30 - 11.15 uur via Itslearning;
6 vwo: Engels essay schrijven op dinsdag 7 april tussen 9.00 – 10.30 uur via Itslearning.

Procedure cijfers plaatsen in SOM voor 5H-6V
De komende tijd nemen de talen digitaal toetsen af in de examenklassen. De resultaten van deze
toetsen worden niet direct gepubliceerd in SOM. De cijfers zullen per vak op één gezamenlijk moment
voor alle klassen ingevoerd worden. We willen hiermee onrust bij leerlingen op dit vlak zoveel mogelijk
voorkomen.
Digitale lessen
We hebben onze docenten opgeroepen om in elke lesgroep in ieder geval één van de wekelijkse lessen
digitaal te geven en de andere lessen volgens rooster via Teams beschikbaar te zijn voor leerlingen die
vragen hebben. Verder wordt er in Itslearning per leerjaar per vak een overzicht geplaatst van alle
digitale lessen die de docenten van die vakgroep geven.
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Absenten bij digitale lessen
We horen van collega’s die digitale lessen verzorgen, dat sommige leerlingen hier structureel niet aan
deelnemen. Als dit het geval is, worden de namen van deze leerlingen doorgeven aan meneer Meijer en
mevrouw Van Suilichem. Zij zullen dan contact opnemen met het thuisfront om na te vragen wat er aan
de hand is.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen
directeur Het Vlier
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