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Aan de leerlingen van 4 havo en 4 en 5 vwo en
hun ouder(s)/verzorger(s)
Deventer, 22 april 2020
Betreft: corona update 25

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Deze week zijn we alweer de zesde week ingegaan met onderwijs op afstand. Hoewel het
langzamerhand went, blijft het vreemd om een lege school binnen te lopen.
Scholen blijven tot 2 juni dicht
Sinds gisteravond weten we dat de middelbare scholen in Nederland voorlopig nog niet open zullen
gaan. De verwachting is dat vanaf 2 juni de deuren van de school ook voor de niet-examenleerlingen
open zullen gaan. Het stelt gerust dat het kabinet de veiligheid van leerlingen, collega’s en kwetsbaren
in de samenleving voorrang geeft boven het belang de scholen direct na de meivakantie weer open te
stellen. Het is wel jammer dat we elkaar en onze leerlingen op korte termijn niet kunnen ontmoeten.
We merken dat veel leerlingen er behoefte aan hebben elkaar weer te spreken. Dat geldt ook voor onze
collega’s. Nooit eerder is de school zo’n sterk sociaal bindmiddel gebleken.
Voortgang van het digitale onderwijs
De mededelingen van gisteravond hebben duidelijk gemaakt dat we voorlopig dus doorgaan met
digitaal onderwijs. Per vak worden in iedere lesgroep in ieder geval twee lessen gegeven. Docenten zijn
daarnaast via teams of mail bereikbaar. Geregeld zullen docenten aan leerlingen vragen om opdrachten
of uitgewerkte vragen in te leveren zodat deze van feedback kunnen worden voorzien. Het inleveren
van opdrachten en dergelijk is vooral bedoeld om grip te houden op het leerproces. Het geeft de docent
waardevolle informatie over de verwerking van de stof door de leerlingen.
Op 3 juni start toetsweek 4. We zullen onze leerlingen voor de toetsweek dus niet meer op school
ontmoeten. Hoe de toetsen in toetsweek 4 zullen worden afgenomen, wordt binnenkort duidelijk. In
ieder geval zullen we hierbij de RIVM-richtlijnen hanteren.
Overgangsrichtlijnen
Al eerder schreven we dat er aanpassing op de overgangsrichtlijnen zullen komen. Het is immers
ondenkbaar dat deze op precies dezelfde manier gehanteerd kunnen worden als voorgaande jaren. We
kunnen ons voorstellen dat leerlingen zich hierover toch nog ongerust maken. We willen benadrukken
dat we nog steeds vasthouden aan onze eerdere uitspraak dat geen enkele leerling de dupe mag
worden van de omstandigheden waarin we ons noodgedwongen allemaal bevinden. De definitieve tekst
met aanpassingen wordt op dit moment EHL-breed besproken. We verwachten deze direct na de
meivakantie toe te kunnen sturen.
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Boeken lenen via mediatheek
Leerlingen die graag boeken zouden lenen via de mediatheek, kunnen deze tot 7 mei via AURAinternetcatalogus reserveren. Zij kunnen deze boeken daarna op afspraak ophalen in de mediatheek.
AURA is bereikbaar via het slotje rechtsboven op de website van de school of klik hier.
Dit was de laatste update voor de meivakantie. Na de vakantie sturen we de volgende.
We wensen je voor nu alvast een fijne en ontspannen vakantie toe.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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