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

Deventer, 25 mei 2020

Betreft: corona update 30

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk heb je kunnen genieten van een lang hemelvaartweekend!
In deze update volgt een aantal praktische zaken, die o.a. te maken hebben met de heropening van de
school op 2 juni.
Heropening van de school
Het protocol openstelling scholen van de VO-raad geeft aan dat vanaf 2 juni de school voor alle
leerlingen weer opengaat. Uiteraard kunnen dan vanwege ieders veiligheid niet alle leerlingen tegelijk
op school terecht. Dat zal ook volgend jaar hoogstwaarschijnlijk het geval zijn.
Op 2 juni hebben jullie allemaal volgens rooster een mentorles, op 3 juni begint de toetsweek die
eindigt op 11 juni.
Na de toetsweek zullen er op 11 en 12 juni sportactiviteiten voor alle klassen georganiseerd worden. Je
kunt op die dagen vanwege de RIVM-regels geen gebruik maken van de kleedkamers. Kom dus in
sportkleding naar school. Een rooster volgt.
In de week van 15 tot en met 19 juni geven de docenten volgens het oorspronkelijke rooster weer les
aan leerlingen die zich willen voorbereiden op de inhaal- en herkansingstoetsen die vanaf 22 juni
worden afgenomen. De groepsgrootte is ten hoogste 10 leerlingen.
Leerlingen die in de les aanwezig willen zijn, melden zich uiterlijk een dag van tevoren via de mail aan bij
hun docent, die de deelname via de mail bevestigt. De teller stopt bij 10 leerlingen.
De leerlingen die niet aanwezig kunnen zijn omdat de groep voltekend is, volgen de les via Teams.
Leerlingen die zich niet aangemeld hebben, worden niet toegelaten tot de les. De school beraadt zich
nog op een digitale wijze van aanmelding voor deze lessen.
Set regels voor alle leerlingen bij heropening van de school
De school heeft voor ieders veiligheid een set regels voor leerlingen opgesteld. Dit document is als
bijlage bijgevoegd.
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Aangepast rooster TE4
Bijgaand ontvangen jullie een aangepast rooster voor TE4. Daarmee is een fout voor 4 vwo m.b.t. wiD
en NLT weggewerkt
Bewegwijzering
Op het plein, in de fietsenstallingen en in de school is bewegwijzering aangebracht.
Het is i.v.m. ieders veiligheid belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt. Dat geldt ook voor de andere
aanwijzingen die jullie zullen ontvangen.
Vervoer
Om druk op het openbaar vervoer te voorkomen wordt leerlingen die binnen een straal van 8 km van de
school wonen uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zij komen op
eigen gelegenheid naar school of worden gehaald en gebracht.
Willen leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen en die niet op eigen gelegenheid naar
school kunnen komen of gehaald en gebracht kunnen worden en dus afhankelijk zijn van het openbaar
vervoer dit z.s.m. bekend maken via admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl. De school inventariseert deze
vervoersbehoefte en meldt deze bij de OV-autoriteit, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de
afspraken.
Ouders die brengen en halen mogen de school niet betreden.
Legen van de kluisjes en sportkluizen
We willen jullie er nogmaals op wijzen dat met ingang van 2 juni de kluisjes niet meer mogen worden
gebruikt. De toegang naar de kluisjes zal worden afgesloten. Wil je eraan denken dat je je kluisje volgens
het eerder opgestuurde rooster leegmaakt.
De leerlingenenquête over digitaal onderwijs
Voor de voortgang van het digitale onderwijs in het komend jaar, er zal immers hoogstwaarschijnlijk
sprake zijn van een hybride situatie, is het belangrijk dat we weten hoe de leerlingen dit tot nu toe
ervaren hebben. De tips die we krijgen zullen we gebruiken om het digitale onderwijs verder te
verbeteren. Wil iedereen die dat nog niet gedaan heeft de enquête invullen?
SOMtoday dicht
In verband met de uitslagbepaling van het examen is SOMtoday voor alle leerlingen gesloten vanaf
vrijdag 29 mei 12.30 uur tot 4 juni 12.00 uur.
Voor nu wensen we jullie veel sterkte en doorzettingsvermogen bij de voorbereiding op TE4. Tegen het
einde van de week krijgen jullie weer een update.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
Bijlage 1: regels voor alle leerlingen bij heropening van de school
Bijlage 2: aangepast rooster toetsweek 4
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Aanwijzingen voor leerlingen bij heropening van de school.
De volgende tekst geldt in principe tot en met 3 juli en zal voor het nieuwe schooljaar op
onderdelen worden aangepast.
Met ingang van 2 juni is Het Vlier weer geopend voor alle leerlingen, hoewel niet alle
leerlingen tegelijkertijd op school zullen zijn.
Velen van jullie zullen enthousiast zijn elkaar weer te zien en elkaar uitbundig willen
begroeten. Heel begrijpelijk maar doe dat niet. Gebruik je gezond verstand en houd gepaste
afstand.
De niet-examenklassen komen op 2 juni volgens rooster naar een mentorles. De dag daarna
begint TE4, die duurt tot 11 juni. Op 11 en 12 juni zullen voor alle niet-examenklassen
sportactiviteiten worden georganiseerd.
In de week van 15 tot en met 19 juni zal er weer onderwijs op school worden gegeven aan
die leerlingen die zich op een of meerdere toetsen (RTV’s, inhaal- en herkansingstoetsen)
willen voorbereiden. Het gewone rooster is van toepassing.
De leerlingen melden zich een dag van tevoren bij hun docent aan en ontvangen bericht als
zij tot de les worden toegelaten. Ontvang je geen bericht, dan zit de les vol en kun je de les
volgen via Teams. De teller stopt bij 10. De lessen worden fysiek en via Teams gegeven,
iedereen die dat wil kan dus de lessen volgen.
Als je niet bent aangemeld, word je niet tot de les toegelaten.
We sluiten niet uit dat we het intekensysteem nog zullen digitaliseren.
1. Hygiëne en veiligheid bij de opstart: de richtlijnen van het RIVM
o

Leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de collega’s.

o

Je wast of desinfecteert je handen meerdere keren per dag ten minste 20 seconden. In ieder
geval bij binnenkomst in een lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. In de
lokalen staat desinfectiemateriaal klaar en er liggen papieren handdoekjes.

o

Je schudt geen handen, hoest of niest in je elleboog en zit niet aan je gezicht.

o

Je blijft thuis bij koorts, neusverkoudheid, als je hoest en bij benauwdheid.

o

Als niemand binnen een huishouden na 24 uur nog klachten heeft, kom je weer naar school.

2. Groepsgrootte
o

De groepsgrootte is bepaald door de oppervlakte van het lokaal en kan per ruimte verschillen.

3. In de lokalen
o

Horloges, mobiele telefoons, andere apparatuur, jassen, tassen, petten, etuis en organizers
zijn in elke toetsruimte verboden. Let op: de kluisjes zijn niet meer beschikbaar!

o

Toegestane hulpmiddelen zijn schrijfgerei, een ééndelig woordenboek Nederlands (tenzij
anders aangegeven) en, indien relevant, een (grafische) rekenmachine en/of Binas. Leerlingen
uit 5h die een toets aardrijkskunde hebben moeten hun Bosatlas meebrengen.

o

Je mag vijf minuten voor de start van een toets het lokaal in.

o

De docent geeft aan in welke volgorde beschikbare plaatsen ingenomen worden.

o

De werkplekken staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Je mag niet schuiven met de tafels.

o

Bij binnenkomst in een lokaal was je je handen 20 seconden met desinfecterende gel.

o

Je werkplek is gereinigd door de surveillant. De toetsen liggen klaar. Je mag ze pas inzien als
de surveillant toestemming geeft.

o

Indien je tussentijds klaar bent met een toets verlaat je het lokaal. Je mag geen enkel vel
papier dat op je tafel lag meenemen, ook geen kladblaadjes.

o

De laatste tien minuten van een toets mag niemand het lokaal verlaten en als de toets
afgelopen is geeft de surveillant aan in welke volgorde het lokaal verlaten wordt.

4. In de gangen, trappenhuizen, hal en B-kantine toiletten en in de pauze
o

Houd je aan de verplichte looproutes in de school, er is zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer.
Onvermijdelijk zijn de looproutes tussen lokalen langer. Houd je aan de aangegeven routes,
ook al ben je langer onderweg.

o

Houd overal 1,5 meter afstand, ook in de gangen, trappenhuizen en op de toiletten.

o

Het gebruik van de kluisjes is niet toegestaan en er is geen verkoop in de kantine. De
automaten zijn buiten gebruik, ook de watertap. Neem flesjes water mee van huis, vul geen
flesjes in de toiletten.

o

In de pauzes verblijft iedereen buiten, buiten is gezonder dan binnen. Als er geen grote
aantallen leerlingen aanwezig zijn kan bij slecht weer, in beperkte mate, gebruik worden
gemaakt van de hal en de B-kantine. Houd ook daar afstand.

o

In TE4 gaan leerlingen met tussenuren naar huis. De teamleiders kunnen een uitzondering
maken voor leerlingen die zeer ver weg wonen.

o

Je luncht buiten. Blijf zo veel mogelijk op het plein en houd daar afstand.

o

Ga je toch van het plein af, houd dan ook anderhalve meter afstand. Het Team Toezicht en
Handhaving van de gemeente zal geregeld in de buurt surveilleren. De boetes zijn hoog. Een
boete van €390 leidt tot justitiële documentatie.

5. Bij aankomst en vertrek
o

Je gaat bij aankomst op school direct naar de plaats waar je zijn moet, je wacht niet op elkaar
op het plein of in de fietsen- of scooterstalling.

6. Vervoer en fietsen- en scooterstalling
o

Om druk op het openbaar vervoer te voorkomen wordt leerlingen die binnen een straal van 8
km van de school wonen uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het openbaar
vervoer. Zij komen op eigen gelegenheid naar school of worden gehaald en gebracht.

o

Willen leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen en die niet op eigen
gelegenheid naar school kunnen komen of gehaald en gebracht kunnen worden en dus
afhankelijk zijn van het openbaar vervoer dit z.s.m. bekend maken via
admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl.

o

De indeling van de fietsenstallingen blijft gehandhaafd. Houd voldoende afstand tussen de
fietsen en handhaaf de anderhalve meter. Er is ruimte genoeg. Dat geldt ook voor de scooters.

7. Klachten en ziekte
o

Als je gedurende de dag klachten (koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid)
ontwikkelt, meld je je af bij de receptie. Je ouders/verzorgers worden ingelicht. Ook eventuele
broers of zussen worden geïnformeerd en naar huis gestuurd.

o

Als je tot een risicogroep behoort, of als je een gezinslid hebt dat behoort tot die groep, kun je
worden vrijgesteld van onderwijs op school. Ouders/verzorgers beslissen dat in overleg met je
teamleider.

o

De website van de GGD geeft goede, aanvullende informatie.

8. Gezond verstand
o

De coronapandemie lijkt op de terugtocht maar is nog lang niet ten einde. Volgens
deskundigen bestaat er een reële kans op een tweede uitbraak als Nederland weer ‘los’ gaat
Gebruik in alle situaties je gezond verstand. Spreek elkaar op een correcte manier aan bij
ongewenst gedrag of onvoldoende afstand houden. Accepteer dat je aangesproken wordt, we
zijn samen verantwoordelijk.

o

Heb je tips voor de schoolleiding? Informeer de school via de mail:
admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl

HAVO4
Toetsweek TE4
datum
tijd

min Toetsnaam

wo 03 jun 2020 08:15-09:15

60 V4H schk

wo 03 jun 2020 10:15-11:45

90 V4H dutl

wo 03 jun 2020 12:15-13:15

60 V4H econ

do 04 jun 2020 10:15-11:45
do 04 jun 2020 12:15-13:15

90 V4H wisb
60 V4H maat

do 04 jun 2020 14:15-15:15

60 V4H wisa

vr 05 jun 2020 08:15-09:45

90 V4H wisd

vr 05 jun 2020 08:15-09:15

60 V4H ges

vr 05 jun 2020 10:15-11:45
vr 05 jun 2020 12:15-13:15

90 V4H fatl
60 V4H nat

ma 08 jun 2020 10:15-11:15

60 V4H netl gr2

ma 08 jun 2020 12:15-13:15

60 V4H maw

ma 08 jun 2020 14:15-15:15

60 V4H entl gr1

di 09 jun 2020 08:15-09:15

60 V4H entl gr2

di 09 jun 2020 10:15-11:15

60 V4H kubv

di 09 jun 2020 12:15-13:15

60 V4H netl gr1

wo 10 jun 2020 10:15-11:15
wo 10 jun 2020 10:15-11:15
wo 10 jun 2020 12:15-13:15
wo 10 jun 2020 14:15-15:15
do 11 jun 2020 10:00-10:30

plek van toetsing komt nog
lesgroepen
V4H.schk1 V4H.schk2 V4H.schk3 V4H.schk4 V4H.schk5
V4H.schk6 V4H.schk7
V4H.dutl1 V4H.dutl2 V4H.dutl3 V4H.dutl4
V4H.econ1 V4H.econ2 V4H.econ3 V4H.econ4 V4H.econ5
V4H.econ6 V4H.econ7
V4H.wisb1 V4H.wisb2 V4H.wisb3 V4H.wisb4
V4Hi V4Hj V4Hk V4Hl V4Hm V4Hn V4Hp
V4H.wisa1 V4H.wisa2 V4H.wisa3 V4H.wisa4 V4H.wisa5
V4H.wisa6 V4H.wisa7 V4H.wisa8 V4H.wisa9 V4H.wisaA
V4H.wisd1
V4H.ges1 V4H.ges2 V4H.ges3 V4H.ges4 V4H.ges5
V4H.ges6 V4H.ges7 V4H.ges8
V4H.fatl1 V4H.fatl2 V4H.fatl3 V4H.fatl4
V4H.nat1 V4H.nat2 V4H.nat3
V4H.netl3 V4H.netl7 V4H.netl9 V4H.netlA V4H.netlB
V4H.netlC V4H.netlD
V4H.maw1 V4H.maw2 V4H.maw3 V4H.maw4
V4H.entl1 V4H.entl2 V4H.entl4 V4H.entl5 V4H.entl6
V4H.entl8 V4H.entlE
V4H.entl3 V4H.entl7 V4H.entl9 V4H.entlA V4H.entlB
V4H.entlC V4H.entlD
V4H.kubv1 V4H.kubv2
V4H.netl1 V4H.netl2 V4H.netl4 V4H.netl5 V4H.netl6
V4H.netl8 V4H.netlE

lln opmerking
181
106
186
87
203
276
12
226
97
82
201
104
206

201
49
206

60 V4H beco
V4H.beco1 V4H.beco2 V4H.beco3 V4H.beco4
60 V4H mu online V4H.mu1
60 V4H hndv
V4H.hndv1 V4H.hndv2
V4H.biol1 V4H.biol2 V4H.biol3 V4H.biol4 V4H.biol5
60 V4H biol
V4H.biol6

106
22 digitaal
37

30 V4H ak online

112 digitaal

V4H.ak1 V4H.ak2 V4H.ak3 V4H.ak4

25-5-2020

180

TW4 1920 20 MEI DEF V2 / HAVO4

VWO4
Toetsweek TE4
datum
tijd
min Toetsnaam
di 02 jun 2020 12:15-13:25 60 V4V wisd/NLT

plek van toetsing komt nog
lesgroepen
V4V.wisd1

lln opmerking
48 op school

wo 03 jun 2020 10:15-11:15

60 V4V schk

wo 03 jun 2020 12:15-13:15
wo 03 jun 2020 14:15-15:15

60 V4V kubv
60 V4V fi

V4V.schk1 V4V.schk2 V4V.schk3 V4V.schk4 V4V.schk5
V4V.schk6
V4V.kubv1
V4V.fi1

do 04 jun 2020 08:15-09:15
do 04 jun 2020 10:15-11:15
do 04 jun 2020 12:15-13:15

60 V4V biol
60 V4V fatl
60 V4V econ

V4V.biol1 V4V.biol2 V4V.biol3 V4V.biol4 V4V.biol5
V4V.fatl1 V4V.fatl2 V4V.fatl3 V4V.fatl4
V4V.econ1 V4V.econ2 V4V.econ3

146
111
64

vr 05 jun 2020 10:15-11:15
vr 05 jun 2020 12:15-13:15

60 V4V maw
60 V4V maat

V4V.maw1 V4V.maw2
V4Ve V4Vf V4Vg V4Vh

59
124

vr 05 jun 2020 14:15-15:45

90 V4V netl

V4Va V4Vb V4Vc V4Vd V4Ve V4Vf V4Vg V4Vh

250

ma 08 jun 2020 08:15-09:45
ma 08 jun 2020 10:15-11:15
ma 08 jun 2020 12:15-13:45

90 V4V wisa
60 V4V beco
90 V4V ltc

V4V.wisa1 V4V.wisa2 V4V.wisa3 V4V.wisa4 V4V.wisa5
V4V.beco1 V4V.beco2
V4V.ltc1 V4V.ltc2

115
58
32

di 09 jun 2020 10:15-11:15
di 09 jun 2020 14:15-15:45

60 V4V nat
90 V4V dutl

V4V.nat1 V4V.nat2 V4V.nat3 V4V.nat4 V4V.nat5
V4V.dutl1 V4V.dutl2 V4V.dutl3 V4V.dutl4 V4V.dutl5

143
128

V4V.wisc1
V4V.wisb1 V4V.wisb3 V4V.wisb4 V4V.wisb5
V4V.ges1 V4V.ges2 V4V.ges3 V4V.ges4
V4V.gtc1
V4V.mu1

14
123
114
10
17 digitaal

wo 10 jun 2020
wo 10 jun 2020
wo 10 jun 2020
wo 10 jun 2020
wo 10 jun 2020

08:15-09:45
08:15-09:45
10:15-11:15
12:15-13:45
14:15-15:15

do 11 jun 2020 08:30-09:00

90
90
60
90
60

V4V wisc
V4V wisb
V4V ges
V4V gtc
V4V mu online

30 V4V ak online

V4V.ak1 V4V.ak2

25-5-2020

158
29
26

48 digitaal

TW4 1920 20 MEI DEF V2 / VWO4

VWO5
Toetsweek TE4
datum
tijd
min Toetsnaam
wo 03 jun 2020 10:15-11:15 60 V5V wisd
wo 03 jun 2020 12:15-13:45 90 V5V beco
wo 03 jun 2020 12:15-13:15 60 V5V wisc

plek van toetsing komt nog
lesgroepen
V5V.wisd1
V5V.beco1 V5V.beco2 V5V.beco3
V5V.wisc1

wo 03 jun 2020 14:15-15:45

90 V5V netl

V5Va V5Vb V5Vc V5Vd V5Ve V5Vf V5Vg V5Vh

254

do 04 jun 2020
do 04 jun 2020
do 04 jun 2020
do 04 jun 2020

90
60
60
60

V5V.dutl1 V5V.dutl2 V5V.dutl3 V5V.dutl4 V5V.dutl5
V5V.ak1 V5V.ak2 V5V.ak3
V5V.kubv1
V5V.mu1

151
69
25
12 digitaal

V5V.wisb1 V5V.wisb2 V5V.wisb3 V5V.wisb4 V5V.wisb5

153

08:15-09:45
10:15-11:15
12:15-13:15
14:15-15:15

V5V dutl
V5V ak
V5V kubv
V5V mu online

vr 05 jun 2020 10:15-11:45

90 V5V wisb

vr 05 jun 2020
vr 05 jun 2020
vr 05 jun 2020
vr 05 jun 2020

90
90
60
60

12:15-13:45
14:15-15:45
14:15-15:15
14:15-15:15

V5V wisa
V5V gtc
V5V hndv
V5V fi

lln opmerking
23
71
5

V5V.wisa1 V5V.wisa2 V5V.wisa3
V5V.gtc1
V5V.hndv1
V5V.fi1

96
15
12
10

ma 08 jun 2020 08:15-09:15
ma 08 jun 2020 10:15-11:45
ma 08 jun 2020 12:15-13:15

60 V5V econ
90 V5V ltc
60 V5V biol

V5V.econ1 V5V.econ2 V5V.econ3
V5V.ltc1 V5V.ltc2
V5V.biol1 V5V.biol2 V5V.biol3 V5V.biol4 V5V.biol5

di 09 jun 2020 10:15-11:15
di 09 jun 2020 12:15-13:45

60 V5V ges
90 V5V fatl

di 09 jun 2020 14:15-15:45

90 V5V schk

V5V.ges1 V5V.ges2 V5V.ges3
V5V.fatl1 V5V.fatl2 V5V.fatl3
V5V.schk1 V5V.schk2 V5V.schk3 V5V.schk4 V5V.schk5
V5V.schk6

wo 10 jun 2020 08:15-09:15
wo 10 jun 2020 10:15-11:15

60 V5V nat
60 V5V maw

wo 10 jun 2020 12:15-13:15

60 V5V entl

V5V.nat1 V5V.nat2 V5V.nat3 V5V.nat4 V5V.nat5
V5V.maw1 V5V.maw2 V5V.maw3
V5V.entl1 V5V.entl2 V5V.entl3 V5V.entl4 V5V.entl5
V5V.entl6 V5V.entl7 V5V.entl8

25-5-2020

80
35
146
94
89
173
155
64
249

TW4 1920 20 MEI DEF V2 / VWO5

