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Aan de leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo en 
hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
Deventer, 5 juni 2020 

 

 

Betreft: corona update 32 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze update vinden jullie informatie over het aanvragen van de herkansing na TE4, het onderwijs in 
de week van 15 – 19 juni ter voorbereiding van deze herkansing, het inleveren van de boeken bij Iddink 
en het belang van TE4. 
 
Het belang van TE4 
De school ontvangt signalen dat een aantal leerlingen TE4 niet serieus meer neemt omdat de 
overgangsregeling versoepeld zou zijn. Iedereen die de regeling leest, hij heeft in een eerder update 
gestaan, kan weten dat dit veel genuanceerder ligt. 
In het kort: de rapportvergadering zal een goed onderbouwd advies uitspreken over de plaatsing van 
een leerling in het volgend schooljaar. Mentoren hebben veelal al contact gehad met de leerling/ouders 
over het te verwachten advies voor komend schooljaar. Wil een leerling dit advies toch naast zich 
neerleggen, dan zal hij een schriftelijk beargumenteerd bezwaar in moeten dienen. Het is daarbij goed 
om je te realiseren dat wisselingen van vak, profiel of afdeling gedurende het schooljaar niet mogelijk 
zijn. 
Bovendien gaat het nu in toetsweek 4 niet alleen om de overgang, maar ook om de opbouw van het 
examendossier op weg naar het centraal examen 2021. De toetsen van TE4 wegen daarin zeker mee. 
Bekijk de PTA’s van de vakken nog maar eens. Dit is ook de reden dat toetsweek 4 niet kon vervallen: er 
is anders te veel in te halen in het komende schooljaar. 
Hoewel wij ervan uitgaan dat verreweg de meeste leerlingen TE4 wel serieus nemen, willen we ook de 
leerlingen die dit klaarblijkelijk niet doen oproepen dit toch ook te doen. De ouders/verzorgers kunnen 
daarbij ook een belangrijke rol spelen. 
 
De lessen ter voorbereiding van de herkansingen in de periode 15-19 juni 
Op 12 juni om 12.00 uur staan alle cijfers in SOM. Vanaf dat moment tot en met 15 juni, 13.00 uur, 
kunnen jullie via SKWT één herkansing aanvragen. Wil je toetsen inzien en bespreken met je docent? 
Dat kan op 15 juni volgens afspraak. 
In de periode 16 juni tot en met 19 juni verwachten wij alle leerlingen die een herkansing hebben 
aangevraagd op school. Zij volgen alle lessen van het vak van hun herkansing. De lessen vinden plaats 
volgens rooster.  
Komen er meer leerlingen dan 10 naar een les, dan wijkt de docent uit naar een ander uur of K-uur. Het 
gaat dan om maatwerkoplossingen, eventueel ook om afstandsonderwijs. Mocht je behoefte hebben 
aan meer uitleg, spreek dan met je docent af in een K-uur. 
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Inleveren van de boeken van Iddink 
Door de coronamaatregelen zal het inleveren van de boeken anders verlopen dan jullie gewend zijn. Ze 
worden dit schooljaar niet op één dag ingeleverd maar gespreid over de periode 23 juni tot en met 1 
juli. Om drukte bij het inleveren te voorkomen, heeft de administratie, vanwege ieders veiligheid, een 
rooster opgesteld (zie bijlage). 

1. Het inleveren gebeurt per klas, houd je aan de afstand van anderhalve meter. Wacht even als 

dat nodig is en gun elkaar de ruimte. 

2. Je doet thuis voorbereidend werk: 

- Je vult het inleverformulier in en doet dat bij het boekenpakket; 

- Je maakt een foto van het boekenpakket: alle boekenruggen zijn zichtbaar; 

- Je verpakt al je boeken in een plastic tas (er is op school geen plastic verpakkingsmateriaal 

aanwezig!) en plakt daarop het label dat je van Iddink gekregen hebt. Vul het label volledig 

in; 

- Je maakt een foto van het verpakte pakket met het label goed zichtbaar/leesbaar. 

3. Je legt jouw pakket in een container van jouw jaarlaag (4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo, 6 vwo). 

Als pakketten of boeken ontbreken, ontvangen de leerlingen/de ouders een rekening. 
Als de leerlingen/de ouders de twee gemaakte foto’s uploaden in het persoonlijk Iddink-portaal en 
daaruit blijkt dat alle boeken zijn ingeleverd, dan vervalt de factuur. 
 
We wensen je veel sterkte met verdere voorbereiding op de toetsen. Als je erin slaagt je gemiddeldes 
omhoog te halen, profiteer je daar volgend jaar in hoge mate van. 
We gaan ervan uit dat het centraal examen het komend jaar gewoon doorgaat. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 

 

Bijlage 1: inleverschema boeken Iddink 



Inleveren boeken Iddink

Dinsdag 23 juni Klas
08.00 - 09.00 5HA
09.00 - 10.00 5VA
10.00 - 11.00 5HB
11.00 - 12.00 5VB
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 5HC
14.00 - 15.00 5VC
15.00 - 16.00 5HD

Woensdag 24 juni Klas
08.00 - 09.00 5VD
09.00 - 10.00 5HE
10.00 - 11.00 5VE
11.00 - 12.00 5HF
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 5VF
14.00 - 15.00 5HG
15.00 - 16.00 5VG

Donderdag 25 juni Klas
08.00 - 09.00 5Hi
09.00 - 10.00 5VH
10.00 - 11.00 5HJ
11.00 - 12.00 5HK
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 5HL
14.00 - 15.00 5HM
15.00 - 16.00 5HN

Vrijdag 26 juni Klas
08.00 - 09.00 6VE
09.00 - 10.00 6VB
10.00 - 11.00 6VF
11.00 - 12.00 6VC
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 6VA
14.00 - 15.00 6VD
15.00 - 16.00 4VA



Maandag 29 juni Klas
08.00 - 09.00 4VB
09.00 - 10.00 4VH
10.00 - 11.00 4VC
11.00 - 12.00 4VF
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 4VD
14.00 - 15.00 4VG
15.00 - 16.00 4VE

Dinsdag 30 juni Klas
08.00 - 09.00 4HA
09.00 - 10.00 4HN
10.00 - 11.00 4HB
11.00 - 12.00 4HP
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 4HC
14.00 - 15.00 4HM
15.00 - 16.00 4HD

Woensdag 1 juli Klas
08.00 - 09.00 4HE
09.00 - 10.00 4HL
10.00 - 11.00 4HF
11.00 - 12.00 4HK
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00 4Hi
14.00 - 15.00 4HG
15.00 - 16.00 4HJ


