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Aan de leerlingen van Het Vlier en 
hun ouders/verzorgers 

 

 
Deventer, 18 maart 2020 

 

 

Betreft: Corona-update 9  
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 

Graag informeren we jullie nader over de consequenties van de meest recente maatregelen van het 

ministerie van OC&W voor onze leerlingen. We realiseren ons dat er nog veel onduidelijk is en dat we 

op dit moment niet ieders zorg kunnen wegnemen.  

 

Zoals jullie wellicht uit de berichtgeving van de overheid hebben vernomen, moeten scholen de 

schoolexamentoetsen in eindexamenklassen afnemen. Dat zal onder speciale condities moeten 

gebeuren om de gezondheid van leerlingen en surveillanten niet in gevaar te brengen.  

 

We handhaven voor de leerlingen van 5 havo en 6 vwo de toetsperiode die loopt van 26 maart tot en 

met 2 april. We streven ernaar zoveel mogelijk toetsen door te laten gaan op de dagen waarop deze al 

gepland waren. De tijdstippen die eerder gecommuniceerd zijn, worden anders. Toetsen worden 

gepland tussen 8.15 uur en 17.00 uur.   

 

De herkansingen/inhaaltoetsen van de luistertoetsen voor 6 Vwo die deze week gepland stonden, 

worden op dinsdag 24 maart afgenomen. In de ochtend zullen er twee sessies Engels worden gepland, 

in de middag volgen dan Duits en Frans. Ook de 5havo-leerlingen die hun luistertoets nog moeten 

maken, worden op deze dag verwacht. Definitieve tijden worden later deze week bekend gemaakt. 

 

De leerlingen van 6 vwo die handvaardigheid hebben ontvangen vandaag bericht van de heer Oom. Zij 

worden morgen op school verwacht om aan hun CPE in kleine groepen te werken. 

 

De eerdergenoemde speciale condities worden bepaald door het RIVM. De school zal de examenlokalen 

en examenzalen volgens die eisen inrichten.  

 

Daarna kan een definitief schema voor onze examenkandidaten gemaakt worden. Zoals eerder gezegd, 

streven we ernaar de toetsen af te nemen op de data waarop deze al gepland waren. Voor de SE-

toetsen die mondeling worden afgenomen volgt bericht door de eigen docent. 

 

Leerlingen en surveillanten mogen alleen aan de toetsen deelnemen als ze volledig klachtenvrij zijn wat 

betreft: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts. Daar zal op gecontroleerd worden. Leerlingen die 

toch met bovenstaande klachten aanwezig zijn, zullen we naar huis sturen.  
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We verwachten van ouders dat ook zij hierin hun verantwoordelijkheid nemen.  

 

Waarschijnlijk zijn niet alle leerlingen in TE3 klachtenvrij. Daarom worden er inhaaltoetsen gepland op 

meerdere dagen. De data en het inhaalrooster worden later bekend gemaakt. Leerlingen die 

klachtenvrij zijn worden vanzelfsprekend geacht aan de volledige toetsperiode deel te nemen. 

Toetsperiode 3 kent voor 5 havo en 6 vwo geen herkansingen.  

 

Voor de leerlingen uit 4 havo, 4 vwo en 5 vwo worden toetsperiode 3 en 4 samengevoegd in het vierde 

kwart. Het PTA van periode 3 en periode 4 zal daar waar nodig worden aangepast. Nadere informatie 

over de laatste toetsperiode volgt op een later tijdstip.  

 

De vakgroepen zullen op korte termijn inventariseren welke onderdelen van de lesstof uit periode 3 én 

uit periode 4 niet getoetst hoeven worden. Deze stof zal dit jaar vervallen. De leerlingen worden zo snel 

mogelijk op de hoogte gesteld. We raden de leerlingen dringend aan om door te gaan met het 

bestuderen van lesstof uit Itslearning en via Teams de digitale lessen van docenten te volgen.  

Docenten zijn bezig om digitale lessen via Teams op te starten. Dat gebeurt overigens in heel Europa. 

Vanwege de hoeveelheid dataverkeer kan e.e.a. traag verlopen. Erger je niet, maar maak er het beste 

van.  

 

Daarnaast laten we jullie dat de reizen naar Andalusië en Sicilië, die in eerste instantie uitgesteld zijn, 

komen te vervallen. Ze zullen niet in het begin van het nieuwe schooljaar plaatsvinden, zoals we van 

plan waren. Toen was nog niet bekend dat de school (tenminste) drie weken dicht zou gaan. Volgend 

jaar zullen we inzetten op het doorgaan van zoveel mogelijk lessen. De school zal de reissom 

terugstorten. Ook de reis naar Tsjechië vervalt, evenals de uitwisselingen met Portugal en Roemenië. 

Ook deze reissommen worden teruggestort, met uitzondering van de kosten die gemaakt zijn tijdens de 

bezoeken van de leerlingen en collega’s uit Portugal en Roemenië. 

 

De excursie voor 4 havo maatschappijwetenschappen naar Den Haag op 20 april vervalt. Ook het feest 

op het schoolterrein voor alle leerlingen op 24 april vervalt. De leerlingen die betaald hebben, krijgen 

hun geld terug. Datzelfde geldt voor het jaarboek van examenleerlingen dat dit jaar niet gemaakt kan 

worden. 

 

Nadere mededelingen volgen over de PO voor scheikunde van 6V op 3 april, de gespreksavond van 6 

mei, de sportdag die de leerlingen van BSM organiseren voor het primair onderwijs, de beroepen- en 

speeddate-avond van 19 mei en het gala van 22 mei. 

 

Als leerlingen naar aanleiding van deze mail dringende vragen hebben, verzoeken we hen contact op te 

nemen met de mentor. Bel niet met de administratie, daar is alle tijd nodig om de organisatie voor de 

komende periode mogelijk te maken. 

Wellicht hebben jullie kennisgenomen van een fake-bericht van het RIVM waarin staat dat alle gemiste 

lestijd in de zomervakantie ingehaald moet worden.  Het moge duidelijk zijn dat dit bericht niet klopt. 

 



 Adres 

Telefoon 

 E-mail 

Web 

Het Vlier 1, 7414 AR  Deventer 

0570 504620 

info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl 

www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier 
School voor bovenbouw 

havo, atheneum, gymnasium 

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl 

 

 

Namens alle collega’s wens ik de leerlingen veel doorzettingsvermogen met de voortgang van de studie. 

Houd het doel maar voor ogen. Onze collega’s leven met jullie mee en staan te popelen om jullie via 

Teams en later op school weer te kunnen helpen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A.G.F. Jansen 

directeur Het Vlier 

 

 


