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

 
 
Deventer, 12 mei 2020 

 

 

Betreft: corona update 27 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bij deze update 27. 
 
Opening school op 3 juni 
Met ingang van 3 juni zal naar alle waarschijnlijkheid de school weer opengaan. Veel leerlingen, maar 
ook collega’s, hebben de school gemist. Het is goed om aandacht te kunnen besteden aan de gevolgen 
die de lockdown mogelijk op het welbevinden van leerlingen hebben gehad en aan het sociale aspect. 
Daarom starten we op 3 juni met een mentormoment voor alle leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo 
op school. De mentoren zullen hun leerlingen spreken in groepen van ongeveer 10, de klas wordt in drie 
delen opgedeeld. Daartoe zal een rooster worden opgesteld dat jullie t.z.t. zullen ontvangen. We zullen 
de mentoren vragen hun leerlingen zelf in te delen in de drie beschikbare blokken. Wanneer een mentor 
niet beschikbaar is, zal er naar vervanging worden gezocht. 
 
 Er is in de wereld in de tussentijd veel veranderd: de omgangsvormen zijn veranderd en ook de school 
zelf ziet er anders uit dan voorheen. Er zijn routepijlen, instructies voor het stallen van fietsen, gespreide 
toegang tot het gebouw en geregeld handen wassen is de norm geworden. Het is verstandig dat 
leerlingen hiervan goed op de hoogte zijn voordat we op 4 juni starten met toetsweek 4. Door hen de 
dag vóór de toetsweek alweer even in het gebouw uit te nodigen, kunnen leerlingen zelf ook alvast 
ervaren hoe het er in de ‘nieuwe’ school aan toe gaat.  
 
Natuurlijk zijn bij dit contact de randvoorwaarden van het RIVM van toepassing. Specifieke instructies 
voor de komst naar Het Vlier zullen we dan ook voor 3 juni toesturen.  
 
Voorbereiding TE4 
Het is belangrijk dat je je realiseert dat de toetsen voor TE4 een hoge weging hebben. Voor de meeste 
vakken in het vierde leerjaar geldt dat deze toets minstens net zo zwaar weegt als de toets van periode 
1 en 2 bij elkaar. Bekijk op de website van de school het PTA van jouw leerjaar hoe de weging van de 
verschillende toetsen per vak bepaald zijn of klik hier voor het PTA van 4 havo,  4 vwo of 5 vwo. 
 
Hoewel de tekst over de overgangsrichtlijnen geruststellend is, doe je er goed aan om verder te kijken 
dan de zomervakantie. Het examendossier loopt immers door en voor volgend jaar is het uitermate 
belangrijk dat de SE-resultaten op orde zijn. Het maakt de kans dat je slaagt groter. Volg daarom alle 
digitale lessen, maak opdrachten en oefentoetsen en lever in wat je in moet leveren.  
 

https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten19-20/Cohort_havo_2019-2021.pdf
https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten19-20/Examendocumenten19-20/Cohort_vwo_2019-2022.pdf
https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten19-20/Cohort_vwo_2018-2021.pdf
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Leerstofopgave voor TE4 
We hebben alle vakgroepen gevraagd de opgave van de leerstof voor TE4 op itslearning te zetten, net 
als oefenmateriaal en proeftoetsen. Begin tijdig met de voorbereidingen voor de toetsweek. We zullen 
jullie het rooster binnenkort opsturen.  
Je kunt nu al met de voorbereidingen beginnen door bijvoorbeeld voor de komende weken al een 
studieschema op te stellen. Heb je er moeite mee? Zoek dan contact met je mentor en vraag ook je 
ouders om je erbij te helpen en de voortgang van je studie te helpen bewaken. 
 
Organisatie TE4 
Laat goed tot je doordringen wat in de vorige update heeft gestaan. Houd rekening met lange 
toetsdagen waarbij het kan voorkomen dat je de eerste twee uur getoetst wordt en de laatste uren van 
de middag. In de tussenliggende periode mag je vanwege de coronamaatregelen niet op school blijven. 
De week zal er dus heel anders voor je uit kunnen zien dan je gewend bent. 
 
Complete toetsdossiers voor overgang 
Wil iedere leerling controleren of alle opdrachten die becijferd moeten worden, zijn ingeleverd? Je kunt 
immers alleen voor de overgang beoordeeld worden met een compleet toetsdossier. 
 
Enquête digitaal onderwijs 
Tegen het einde van de week of in het begin van de volgende week zullen we de leerlingen vragen naar 
hun ervaringen met het digitaal onderwijs. De tips die we uit de enquête ophalen, zullen ingezet worden 
om dit onderwijs verder te verbeteren. We sluiten niet uit dat we ook het komend schooljaar 
(gedeeltelijk) digitaal zullen moeten blijven lesgeven. 
 
Mediatheek: reserveren en inleveren van boeken 
Jullie kunnen permanent boeken reserveren in de mediatheek. De route is inmiddels bekend. Je krijgt 
bericht wanneer je de titel(s) kunt afhalen. 
Heb je nog gelezen boeken in je bezit? Lever deze zo snel mogelijk in de bus bij de ingang naast de 
administratie. Andere leerlingen zitten misschien wel om de titels te springen die je nog thuis hebt. 
 
Hygiëne digitaal onderwijs 
Tot slot nog het volgende. We horen van veel docenten terug dat leerlingen hun camera tijdens de 
digitale lessen uitzetten. Docenten ervaren dit als storend. Ze missen het ontbreken van contact en 
lesgeven ‘in een zwart gat’ is naar. Onze collega’s willen hun leerlingen zien en verwachten ook reacties 
op vragen, met de camera aan. Interactiviteit hoort ook in een digitale les. Daarom roepen we de 
leerlingen die dit aangaat op tot digitale hygiëne. Mede op verzoek van de ouderraad vragen we de 
ouders hierop toe te zien. 
 
Tot zover deze update. Tegen het einde van de week volgt er weer een. Een goede werkweek gewenst! 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 


