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

Deventer, 12 juni 2020 

 

Betreft: corona update 33 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hopelijk is de toetsweek goed voor je verlopen en heb je bij de sportactiviteiten van gisteren of vandaag 
kunnen genieten van het weerzien met je medeleerlingen. 
Bij deze een korte update. 
 
Intekenen voor herkansingen 
Denken jullie eraan tijdig je herkansing aan te vragen? SKWT staat open tot maandag 13.00 uur. Als je 

inlogt, krijg je de waarschuwing dat er mogelijk een beveiligingsrisico kan ontstaan. Je kunt dat als 
volgt oplossen: klik op geavanceerd, vervolgens risico aanvaarden en doorgaan. Je komt dan in 
SKWT en kunt inloggen. Vergeet niet je keuze op te slaan. 
In verband met de tweede uitslagbepaling voor 5H en 6V zal SOM dicht gezet worden van maandag 15 
juni 16.00 uur tot donderdag 25 juni 16.00 uur. 

 
Laatste weken schooljaar 
Het schooljaar eindigt met rasse schreden. Volgende week zijn er lessen op school volgens het normale 
rooster. Leerlingen volgen alleen de lessen voor het vak dat zij gaan herkansen. Zij worden bij alle lessen 
verwacht. 
In de week daarna volgen de herkansingen en zijn er voorbesprekingen. Tijdens die voorbesprekingen 
nemen de mentoren met de teamleider, decaan en zorgcoördinator alle leerlingen door. Zij formuleren 
in dit gesprek een advies over de gewenste plek van een leerling in het volgende schooljaar. Dit advies 
wordt in de week daarna aan de rapportvergadering voorgelegd. Mentoren nemen naar aanleiding van 
de voorbespreking en/of de rapportvergadering contact op met ouders over het besproken advies.  
Anders dan andere jaren worden leerlingen op de laatste schooldag niet op school verwacht om hun 
rapport op te halen. Leerlingen en hun ouders ontvangen per mail een adviesbrief. Dit jaar wordt er 
geen papieren rapport gemaakt. 
In de bijlage vind je nogmaals een overzicht van de planning van de laatste schoolweken. Over het 
inleveren van je boeken bij boekenhuis Iddink ontvang je apart nog informatie.      
 
Ouderenquête digitaal onderwijs 
We zijn benieuwd naar de ervaringen van de ouders/verzorgers met het digitaal onderwijs. Daartoe 
wordt bij de ouders/verzorgers van 4 havo en 4 en 5 vwo een enquête uitgezet, die in de loop van de 
volgende week beschikbaar komt. De opbrengst zal worden gebruikt om het afstandsonderwijs, als dat 
in het nieuwe schooljaar nog noodzakelijk blijkt, verder te verbeteren. We hopen dat alle 
ouders/verzorgers de enquête uiterlijk 25 juni willen invullen. 
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We wensen je veel succes met de lessen van volgende week en het voorbereiden op je herkansing! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 

 

 

Bijlage 1: planning laatste schoolweken 



maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

15 - 19 juni inzage SE -toetsen

vóór 13.00 uur aanvraag herkansing

Doublanten melden bij decanaat  15+16 
juni         

16.00 uur SOM gaat dicht

22 - 26 juni herkansingen/inhaaltoetsen 4H/4V/5V herkansingen/inhaaltoetsen 4H/4V/5V 12.00 uur alle cijfers staan in SOM
voorbesprekingen voorbesprekingen

v.a. 12.30 uur voorbesprekingen  16.00 uur SOM gaat open

Inleveren boeken Iddink Inleveren boeken Iddink Inleveren boeken Iddink Inleveren boeken Iddink Inleveren boeken Iddink

29 juni - 3 juli Rapp.verg hele dag Rapp.verg. hele dag diploma uitreiking 5H+6V

Inleveren boeken Iddink Inleveren boeken Iddink

deze week lessen voor vak herkansing 

Rapp.verg. hele dag + doublanten melden 
bij decanaat                      Inleveren 
boeken Iddink

deze week lessen voor vak herkansing deze week lessen voor vak herkansing deze week lessen voor vak herkansing 

Doublanten melden bij decanaat

schema inhaal/herkansingen bekend


