School voor bovenbouw
havo, atheneum, gymnasium

Adres
Telefoon
E-mail
Web

Het Vlier 1, 7414 AR Deventer
0570 504620
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier

Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouders/verzorgers

Deventer, 24 maart 2020

Betreft: corona update 14

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
We hebben gisteren getuige kunnen zijn van de persconferentie van het kabinet waarin het
verdergaande maatregelen aankondigt om het coronavirus te beteugelen. Jammer dat het kabinet deze
gelegenheid niet heeft aangegrepen om ook voor het onderwijs de helderheid te scheppen waar
leerlingen, ouders en collega’s dringend om verlegen zitten.
Opschorting schoolexamens
Naar aanleiding van deze persconferentie heeft de VO-raad de schoolbesturen geadviseerd alle
schoolexamens per direct op te schorten omdat naar zijn inzicht het verbod op samenkomsten niet
langer te verenigen is met het afnemen van toetsen bij eindexamenleerlingen, hoe goed ook
georganiseerd.
Het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege heeft dit advies overgenomen. Het gaat om
uitstel van de schoolexamentoetsen voor 5 havo en 6 vwo, niet om afstel. Het uitstel betreft alle
schoolexamentoetsen: schriftelijke toetsen, de mondelingen en ook digitale toetsen.
Overleg VO-raad, vakorganisatie en ministerie OC&W
Vanmorgen zullen de VO-Raad en de vakorganisaties opnieuw overleggen met het Ministerie van
OC&W. Besproken worden o.a. de voortgang en de afronding van de schoolexamens, de voortgang van
het onderwijs, het al dan niet doorgaan van het centraal examen en de organisatie van de diplomering.
Het heeft geen zin om te speculeren over de uitkomst van dit overleg. Zodra de feiten bekend zijn,
zullen we jullie direct informeren.
We begrijpen dat de gang van zaken voor jullie verwarrend en frustrerend is. Dat is het voor ons ook.
Het blijft belangrijk de kalmte en het overzicht te bewaren. Jullie kunnen er echt op rekenen dat de
school zich voor 100% zal inzetten om zo snel mogelijk helderheid te verschaffen. We zijn daarbij echter
afhankelijk van anderen.
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Het onderwijs gaat door
Het onderwijs op afstand (itslearning, Teams, overige) gaat wel door. Het accent blijft liggen op 5 havo
en 6 vwo. We verwachten ook van de leerlingen van 4 havo en 5 en 6 vwo dat zij doorwerken. Het
onderwijs op afstand komt ook voor hen op gang.
Onderscheid berichtgeving over 6 april en 1 juni
Gisteravond hebben we ook vernomen dat alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni worden
verboden. De school blijft bij de huidige maatregelen in ieder geval tot 6 april gesloten voor leerlingen.
Let op: er is dus nu nog niet besloten dat de school tot 1 juni dicht blijft. Ook hier lezen we een
opmerkelijke discrepantie.
Afgelaste evenementen
Op grond van de aangescherpte maatregelen vervalt de gespreksavond van 6 mei voor 4 havo en 4 en 5
vwo, de beroepen- en speeddateavond van 19 mei en wordt het gala van 22 mei in ieder geval
uitgesteld en mogelijk afgelast.
Tot zover onze berichtgeving vanmorgen. We verwachten jullie vanmiddag verder te kunnen inlichten.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen
directeur Het Vlier
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