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

 
Deventer, 17 april 2020 

Betreft: corona update 24 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Bij dezen de volgende update. 
 
Voortgang aanpassing overgangsrichtlijnen 
In de vorige update hebben we de toezegging gedaan dat jullie niet de dupe zullen worden van de 
situatie zoals deze de laatste weken binnen het onderwijs ontstaan is. De leerlingen en de school 
hebben hetzelfde belang: iedereen op de juiste leerroute en een zo goed mogelijke voortgang van jullie 
studie. We hebben toegezegd dat we onze richtlijnen en procedures daarop aanpassen. We hebben dit 
ook jullie docenten laten weten. Hopelijk hebben deze uitspraken jullie rust gegeven. We gaan ervan uit 
dat we jullie nog voor de meivakantie meer kunnen laten weten. 
 
Verantwoordelijkheid van de leerlingen 
Een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij jullie. Jullie kunnen jullie docenten helpen de juiste 
besluiten te nemen door de digitale lessen te volgen en de opdrachten en toetsen te maken. 
En natuurlijk door voldoende tijd in school te investeren. We gaan ervan uit dat de ouder(s)/verzorger(s) 
hier zo veel mogelijk op zullen toezien. 
 
Reparatieprogramma’s in K-tijd 
Gemakshalve gaan we ervan uit dat de scholen in ieder geval na de zomervakantie weer opengaan. We 

weten nu al dat K-tijd dan minder vrij zal zijn dan jullie gewend zijn. Alle vakgroepen zullen zich t.z.t. 

buigen over herstelprogramma’s die in K-tijd aangeboden zullen worden. Deze lessenseries moeten 

gevolgd worden door alle leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.  

 
Cambridgeprogramma’s 
We zullen met de vakgroep Engels overleggen over voorzetting van de Cambridgeprogramma’s na de 
zomervakantie. 
 
Dinsdag 21 april 

Op 21 april komt premier Rutte met nieuws over de scholensluiting. Blijven de scholen dicht of gaan ze 

binnenkort weer open? Zo ja, onder welke voorwaarden? De schoolleiding beraadt zich op verschillende 

scenario’s. De volgende update sturen we jullie op woensdag 22 april. Voor nu een heel fijn weekend. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 


