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Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouders/verzorgers

Deventer, 26 maart 2020

Betreft: corona update 17

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Bij dezen de laatste update van deze week. Graag willen we voor het weekend nog enkele
mededelingen doen.
Toetsen die voor Pasen worden afgenomen
Gisteren hebben we jullie laten weten welke toetsen voor Pasen worden afgenomen. Het lijstje wordt
aangevuld met de boekentoets Duits voor 5 havo.
Terugstorten vrijwillige ouderbijdragen
De afgelopen weken zijn buitenlandse reizen en uitwisselingen geannuleerd, evenals de taalreis Frans en
andere activiteiten. De volgende week zal de administratie alles verwerken en overgaan tot terugstorten
van de vrijwillige ouderbijdragen die hiervoor zijn geïnd. Omdat dat via de stichting Carmelcollege loopt,
kan de terugbetaling enige tijd op zich laten wachten.
Correctie op een eerdere mededeling
Inmiddels is duidelijk geworden dat het bij de huidige stand van de techniek niet mogelijk is voor een
leerling om aan te kloppen bij een docent met als doel aan zijn les te worden toegevoegd. Dat zou alleen
kunnen als alle klassen/clusters van een jaarlaag toegevoegd zouden worden aan alle docenten die in
die jaarlaag dat vak geven. Alle leerlingen worden daarmee leerling van alle docenten. Het lijkt ons niet
verstandig dit zo te organiseren. We zullen deze kwestie nader bestuderen en proberen zoveel mogelijk
lessen toegankelijk te maken.
De start van het vierde kwart: maandag 30 maart
Het vierde kwart voor 4 havo en 4 en 5 vwo start op maandag 30 maart, een week eerder dan in de
jaarplanning is vermeld. We hebben onze collega’s gevraagd de data in de studiewijzers aan te passen.
We moeten wel eerder starten met het programma van het vierde kwart omdat die periode ook eerder
moet eindigen. Uiterlijk de eerste week van juni moeten de schoolexamencijfers van 5 havo en 6 vwo bij
DUO worden ingeleverd en daarna moeten de herkansingen nog plaatsvinden. Er is ook tijd nodig om
het schooljaar af te ronden. We zullen ons beraden op de herkansing die in het schooljaar 2020-2021
gepland staat voor de bevorderde leerlingen.
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Digitale lessen
We hebben alle docenten gevraagd hun digitale lessen aan de leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo met
ingang van maandag op te starten, als dat nog niet gebeurd is. De hoofdregel is dat iedere docent
tenminste één digitale les geeft aan iedere klas die op zijn rooster staat. Zij kunnen aan hun leerlingen
laten weten in welke uren zij voor hun leerlingen beschikbaar zijn voor vragen en uitleg naar behoefte.
Op hoofdlijnen zullen de docenten de studiewijzers volgen. We hebben alle docenten gevraagd hun
eigen rooster aan te houden om dubbelboekingen voor leerlingen te voorkomen.
Lesrooster voor het vierde kwart
We hebben jullie eerder laten weten dat het lesrooster van het derde kwart doorloopt in het vierde.
Normaal is dat niet zo omdat er in dat kwart in 5 havo en 6 vwo minder lessen worden gegeven. Veel
vakken hebben in het vierde kwart een lesuur minder. We hebben alle lessen laten staan om de
docenten meer keuzemogelijkheden te bieden voor de lessen die zij zullen geven.
De halfjaarsvakken levensbeschouwing, maatschappijleer en CKV
We krijgen vragen van leerlingen hoe de becijfering van de halfjaarsvakken in het tweede semester
geregeld zal worden. De schoolleiding zal met de vakgroepen die dit betreft, overleggen hoe zij dit
semester kunnen komen tot een verantwoord cijfer. Belangrijk, want deze vakken maken deel uit van
het combinatiecijfer.
Aanpassingen van de PTA’s, toetsing en toetsrooster
Op dit moment denken de vakgroepen na over de vraag welke leerstof zij de laatste periode zullen
aanbieden aan de niet-examenklassen en hoe deze getoetst zal worden. De aanpassingen zullen we zo
snel mogelijk op een rijtje zetten en publiceren.
Zoals gisteren geschreven zal het toetsrooster voor de examenklassen in de week van 6 april
beschikbaar komen. Toetsen zullen vanaf 14 april worden afgenomen. Een aantal toetsen zal v.w.b. de
vorm afwijken van de toetsen die jullie gewend zijn. Vrijwel alle toetsen zullen op afstand worden
afgenomen. Over de herkansing en inhalen van de kijk-/luistertoetsen voor 6 vwo ontvangen jullie
binnenkort bericht.
Tot zover deze update. De eerstvolgende verschijnt maandag weer.
Voor nu wens ik jullie een paar zonnige dagen!
Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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