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Aan de leerlingen van Het Vlier en 

hun ouders/verzorgers 

 

Deventer, 20 maart 2020 

 

Betreft: Corona-update 11 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

Bij dezen enkele mededelingen die bedoeld zijn voor de leerlingen van 5 havo en 6 vwo die op dinsdag 

24 maart een kijkluistertoets herkansen of inhalen en vanaf donderdag 26 maart een schriftelijke toets 

maken. 

Klachtenvrij 
Allereerst herhalen we een alinea uit de brief van gisteren. Alleen leerlingen die volledig klachtenvrij zijn 
v.w.b. neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts worden op school toegelaten. Wij verwachten dat 
iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid zal nemen. Echter, in deze periode zal een aantal leerlingen 
hooikoorts hebben. Er zijn nu al pollen in de lucht en dat zal de komende periode alleen maar 
toenemen. We zijn niet in staat om onderscheid te maken tussen verschillende soorten niesbuien. Ook 
leerlingen die ten gevolge van hooikoorts niezen, blijven thuis. Als je op school tekenen van verkoudheid 
vertoont, zul je naar huis worden gestuurd. 
 

Wellicht ten overvloede: neem persoonlijke hygiëne in acht en beweeg je op school volgens de regels 

van ‘social distancing’. De klapdeuren zullen open staan. Vermijd gebruik van de trapleuningen. De lift 

mag door een persoon tegelijk worden gebruikt. 

Gang van zaken rondom afname toetsen 
Er worden toetsen afgenomen op verschillende plekken: lokalen en examenzalen (gymzalen). De 
toetsen in de leslokalen worden afgenomen op verschillende verdiepingen in de school en verspreid 
over de diverse vleugels. De toetsruimtes zijn ingericht volgens de voorschriften op de site van het 
RIVM. Er zal een afstand van anderhalve meter tussen de leerlingen in acht worden genomen. In 
reguliere lokalen zitten maximaal 16 leerlingen, in de examenzalen zijn dit er meer maar blijven we 
ruimschoots binnen de richtlijnen van het RIVM 
 

De surveillant geeft bij binnenkomst aan waar je moet gaan zitten. Je kunt alleen plaats nemen achter 

een tafel waar een toets ligt. De toets ligt omgekeerd klaar op tafel. Je mag deze pas omdraaien als de 

surveillant het sein geeft. Iedereen dient de instructie van een surveillant direct op te volgen. Kom op 

tijd. Kijk goed in het rooster. Het toetsrooster met lokalen en tijden wordt zo snel mogelijk bekend 

gemaakt. 
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Als je klaar bent met je toets, moet je het lokaal verlaten. Dit in tegenstelling tot wat je gewend bent. Dit 

mag vanaf een half uur na aanvang van de toets tot 10 minuten voor het einde van de toets. Als je klaar 

bent, laat je je werk omgedraaid op de bank liggen, inclusief de opgaven.  

De leerlingen die bij het einde van de toets nog in het lokaal zijn, verlaten dit op aanwijzing van de 

surveillant per rij. De surveillant verzamelt na afloop het werk. 

 

De toetsen worden gemaakt met inachtneming van de geldende regels bij toetsen en examens: geen 

jassen, tassen, etuis, horloges en telefoons in het lokaal. Bij enkele vakken zijn hulpmiddelen 

toegestaan, zoals een grafische of gewone rekenmachine.  
 
Aandachtspunten  
In verband met ieders veiligheid vragen we jullie verder als volgt te handelen: 

- Gebruik de ingang die zich zo dicht mogelijk bevindt bij het lokaal waar je je eerste toets hebt;  

- Voor leerlingen die binnenkomen binnen via de hoofdingang: maak gebruik van alle deuren, niet 

alleen de linkerdeur, de deur naast de fietsenstalling. Spreid je over alle deuren; 

- Maak evt. gebruik van de nooduitgangen op de begane grond: naast de fietsenstalling en bij de 

ingang naast de administratie; 

- Heb je je toets(en) in een van de gymzalen, dan gebruik je de ingang bij de sport in de 

fietsenstalling; 

- Spreid je zoveel mogelijk over de trappenhuizen; 

- Ga bij binnenkomst direct naar je kluis om spullen op te bergen (jas, telefoon) en ga daarna 

direct naar je lokaal. Blijf niet in de hal hangen. De lokalen zijn 15 minuten voor aanvang van een 

toets geopend; 

- Ga direct zitten aan een tafel waar een toets klaarligt; de overige tafels mogen niet gebruikt 

worden, schuif niet met het meubilair; 

- Als je klaar bent en weg mag, blijf dan niet hangen in de hal of voor de school;  

- Ga direct naar buiten en naar huis; 

- Heb je nog een toets, gedraag je dan volgens de voorschriften van ‘social distancing’. Zoek 

elkaar niet op, houd afstand, vorm geen groepen en spreid je over beide kantines en het plein. 

De lokalen A1 t/m A4 kunnen ook gebruikt worden als wachtruimte. Houd ook hier 1,5 meter 

afstand tot elkaar; 

- Was geregeld je handen, we zorgen ervoor dat de zeepdispensers in de toiletten zijn gevuld. Ga 

niet in groepen naar het toilet; 

- Gebruik vooral overal in school je gezonde verstand! 

 
Aanpassing toetsstof: vervolg 

In de brief van gisteren is medegedeeld dat we de aanpassingen van de toetsstof in ieder nieuw bericht 

herhalen en zullen aanvullen. Daar komen we op terug. We zullen met ingang van deze brief uitsluitend 

de aanvullingen melden. 

De aanvulling van vandaag is bedoeld voor Nederlands in 5 havo. De mondelinge schoolexamens 

Nederlands vervallen. Er komt een alternatieve schriftelijke opdracht die aan jullie kenbaar wordt 

gemaakt via Itslearning. De weging van de toets blijft dezelfde. 
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4 havo, 4 en 5 vwo 

Binnenkort buigen de vakgroepen zich over het onderwijs aan 4 havo en 4 en 5 vwo. Met elkaar bezien 

we dan ook hoe we het schooljaar te zijner tijd afsluiten, inclusief de laatste toetsweek en alles wat daar 

mee samen hangt.  

Wij begrijpen heel goed dat het ook voor jullie spannende tijden zijn. Wat nu vooral van belang is, is dat 

jullie doorwerken volgens de PTA’s en de studiewijzers in itslearning. De komende week zullen we 

nadenken over het verdere verloop van het schooljaar en de afsluiting daarvan. Wees ervan overtuigd 

dat school en leerlingen hetzelfde belang hebben: onderwijs dat zo goed mogelijk verloopt en afronding 

van het schooljaar die recht doet aan de situatie die we nu met elkaar meemaken. Daarvoor zullen we 

ons tot het uiterste inspannen en we vragen dat ook van onze leerlingen. 

Jaarplanning  

Zodra de school weer opengaat, ontvangen alle leerlingen in die week een aangepaste jaarplanning. 

 

Aanmelding hoger onderwijs 

Om aankomende studenten meer tijd en ruimte te geven om zich aan te melden, is de aanmelddatum 

voor het hoger onderwijs verschoven naar 1 juni. 
 
Hoe nu verder 

Tegen 6 april ontvangen we ongetwijfeld weer bericht van het Ministerie van OC&W. We weten dan of 

de school weer open kan of dicht moet blijven. Uiterlijk 6 april weten we ook of de centrale examens 

volgens planning zullen doorgaan. 

 

Steeds meer docenten vinden hun weg in het geven van digitale lessen via Teams. We zien en horen 

mooie voorbeelden van docenten die vanuit huis of school interactief met leerlingen aan het werk zijn. 

De deelname van leerlingen is uitstekend, zij reageren erg enthousiast. 

 

We zien en horen ook dat leerlingen thuis aan het ‘strijden’ zijn om alles zo goed mogelijk op de rit te 

krijgen of te houden. We wensen alle leerlingen heel veel succes met de voorbereiding van de toetsen 

en met het voortzetten van het schoolprogramma op welke manier dan ook.  

 

Wij zullen hier alles in het werk stellen om alles zo goed en veilig mogelijk voor jullie te organiseren. We 

hopen dat jullie de motivatie en het doorzettingsvermogen kunnen vinden om onder deze lastige 

omstandigheden door te blijven werken. Na het weekend horen jullie weer van ons.  

Prettig weekend, pas goed op jezelf en nogmaals succes met je activiteiten voor school. 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen, 

directeur Het Vlier 


