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

 
Deventer, 15 april 2020 

 

 

Betreft: corona update 23 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Hoewel er niet veel nieuws te melden is, is er toch voldoende aanleiding voor deze update. 
 
Opvoeren van het onderwijs 
Allereerst hebben we de docenten in de update van vandaag gevraagd het aantal wekelijkse lessen voor 
hun vak op te voeren tot twee. Als voor een vak meer uren op het rooster staan, is de docent tijdens die 
uren beschikbaar voor vragen en individuele uitleg. Huiswerkopdrachten staan voor de meeste vakken 
in itslearning. Als docenten je vragen deze opdrachten, oefenvragen voor TE4 of formatieve toetsen 
(toetsen waarbij de docent kan zien in hoeverre je de leerstof beheerst) in te leveren, is het verstandig 
om hier gehoor aan te geven. Zij kunnen je dan feedback geven op je werk, opdat je zo goed mogelijk 
voorbereid aan TE4 kunt beginnen. 
 
Het rooster 
Jullie hebben bij aanvang van het tweede semester gezien dat in veel roosters een aantal tussenuren zit. 
Voor een bovenbouw zijn tussenuren normaal, maar het zijn er dit jaar te veel naar onze zin. De reden is 
dat iedereen aan Zermelo heeft moeten wennen. Dat zal volgend jaar beter zijn.  
Nu er sprake is van thuisonderwijs, wordt het rooster er niet beter op. De k-uren zijn, op een aantal 
uitzonderingen na, niet gevuld en er worden nu twee digitale lessen per vak gegeven. Het rooster is dus 
letterlijk een ‘gatenkaas’. In de vorige periode, met tenminste één digitale les per vak, was het nog 
erger. Normaal gesproken hebben jullie 30 – 32 uur in de week les, nu is dat bij 10 vakken 20 uur per 
week met elke dag een aantal tussenuren. Hoewel het niet altijd even makkelijk zal zijn, willen we jullie 
toch vragen aan alle lessen deel te nemen, met de camera aan. 
 
De mentorcontacten 
Uit contacten die mentoren hebben met hun teamleider en uit signalen van ouders blijkt dat veel 
leerlingen uitstekend uit de voeten kunnen met het thuisonderwijs, maar ook dat veel leerlingen het 
moeilijk hebben. Ze missen hun vrienden, hun dagelijkse contacten met klasgenoten en de regelmaat 
die de school normaal gesproken biedt. Veel mentoren onderhouden geregeld contact met hun 
leerlingen en dat wordt op prijs gesteld. In de volgende update aan de collega’s zullen we alle mentoren 
dringend vragen al hun leerlingen geregeld te bellen en te informeren naar hun welbevinden en de 
studievoortgang. Als je zelf met vragen zit, kun je je mentor ook bellen, appen of mailen. 
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Toegang tot de kluisjes 
Leerlingen die spullen uit hun kluisje willen halen, kunnen dat doen nadat zij dat bij de administratie 
hebben gemeld: admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl. Bellen kan ook: 0570 – 504 620. 
De school is open van 08.00 – 12.00 uur. 
 
De overgangsrichtlijnen 
Het is voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) ongetwijfeld spannend hoe de aangepaste 
overgangsrichtlijnen er uit zullen zien. We zijn daarover in gesprek met de schoolleidingen van de 
andere EHL-scholen en met de centrale directie. We zijn het erover eens dat geen enkele leerling de 
dupe zal worden van de ontstane situatie. School en leerlingen hebben immers hetzelfde belang: een zo 
goed mogelijke voortgang van jullie studie. En daar passen we onze richtlijnen en procedures op aan. Zo 
gauw daar meer over te zeggen is, laten we dat alle belanghebbenden direct weten. Het is echt niet 
nodig om hier slapeloze nachten over te hebben. 
 
De aangepaste planning van het vierde kwart 
In een bijlage ontvangen jullie de aangepaste jaarplanning. Bestudeer hem goed, er zijn een paar zaken 
veranderd. Je zult zien dat TE4 naar voren is gehaald om ruimte te maken voor een herkansing. Dat is de 
herkansing die gepland stond na TE3. Omdat TE3 is vervallen hebben we deze herkansing verplaatst 
naar het einde van het schooljaar. 
In de planning gaan we ervan uit dat de school op een gegeven moment weer opengaat. We moeten 
echter één voorbehoud maken: als de scholen langer dicht moeten blijven en er geen fysieke toetsen 
(toetsen op school) kunnen worden afgenomen, wordt alles misschien weer anders. Dat horen we 
binnenkort. 
 
Tot zover deze update. Als er nieuws is, volgt vrijdag de volgende. Als er geen nieuws is, laten we je dat 
ook weten. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen 

directeur Het Vlier 

 

mailto:admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl


VOORLOPIGE planning 4e kwart schooljaar 2019 - 2020, afhankelijk van Corona maatregelen

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

13-17 april vrij 2e paasdag

v.a. 17.00 uur intekenen PWS 5V 

20-24 april

12.00 uur: sluiting intekenen PWS 5V

27april-1 mei vrij meivakantie vrij meivakantie vrij meivakantie vrij meivakantie vrij meivakantie

4-8 mei vrij meivakantie vrij meivakantie

indeling PWS 5V is bekend PWS dag 5V

11-15 mei

18-22 mei vrij Hemelvaart vrij Hemelvaart

5V afspraak met PWS begeleider 

25-29 mei

16.00 uur deadline 

inleveren plan van aanpak 

PWS 5V

1-5 juni vrij Pinksteren TE4 4H/4V/5V TE4 4H/4V/5V TE4 4H/4V/5V

8-12 juni TE4 4H/4V/5V TE4 4H/4V/5V TE4 4H/4V/5V

12.00 uur alle cijfers 4HV5V 

staan in SOM + aanvragen 

herkansing via SKWT

Deze week feedback op plan van aanpak 

PWS 5V

15-19 juni inzage SE werk

schema inhaal/herk. 

bekend

vóór 13.00 uur aanvraag herk.

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

29 juni-3 juli Rapp.verg. Rapp.verg. Rapp.verg. Rapporten 4H4V5V




