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Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouder(s)/verzorger(s)

Deventer, 1 april 2020

Betreft: corona update 21

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Van verschillende kanten horen we dat ouders en leerlingen het prettig vinden om geregeld te worden
bijgepraat, ook al overlappen sommige mededelingen voorgaande. We gaan dus door op de ingeslagen
weg. Voor deze update hebben we ervoor gekozen twee varianten te maken: één brief voor nietexamenleerlingen en één brief voor examenleerlingen.
Digitale lessen
Er worden steeds meer digitale lessen gegeven. Van collega’s horen wij dat het soms zoeken is, een weg
die ook weer onzekerheden met zich meebrengt. Ook van leerlingen vraagt deze manier van lessen
volgen extra inspanning, dit is immers voor iedereen nieuw. We vragen van iedereen hierin geduld,
maar ook doorzettingsvermogen. We zien dat er ook heel mooie dingen ontstaan.
De lessen worden gegeven volgens het vaste rooster zoals dat in Zermelo staat. In iedere lesgroep wordt
in ieder geval één les ‘live’ gegeven. Tijdens de andere uren is de docent beschikbaar voor vragen via
mail, chat of videobellen.
We vinden het belangrijk dat het leren van leerlingen niet stilstaat in deze tijd. Er wordt daarom van
leerlingen verwacht dat zij beschikbaar zijn om de digitale lessen te volgen. Wanneer een leerling
geregeld niet ‘gezien’ wordt in een digitale les, kan meneer Meijer of mevrouw Van Suijlichem contact
opnemen met het thuisfront om even te beluisteren wat er aan de hand is.
Opdrachten via itslearning
De studiewijzers op de vakpagina’s van itslearning zijn leidend. Soms geeft een docent een opdracht na
afloop van een digitale les die niet bij iedereen aankomt. Het is daarom verstandig geregeld itslearning
te checken op opdrachten in de studiewijzers.
Invulling schooljaar, toetsweek 4
Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de rest van het schooljaar eruit gaat zien. We horen op 21
april of we na de meivakantie weer fysiek naar school mogen. Tot die tijd zetten we het onderwijs zo
goed en kwaad als dat gaat digitaal voort. De inhoud en planning van de lessen is in itslearning in de
studiewijzers terug te vinden. We hebben de vakgroepen gevraagd om bij de omvang van de te
behandelen leerstof rekening te houden met de bijzondere omstandigheden waarin we ons bevinden.
Wat het een en ander betekent voor de jaarplanning tot aan de zomervakantie, is nu nog onduidelijk. Al
eerder kondigden we aan dat toetsweek 3 voor de niet-examenklassen is vervallen.
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Wanneer toetsweek 4 zal worden ingepland, is nu nog onduidelijk. We hopen daar na 21 april meer
duidelijkheid over te kunnen geven. Ook verwachten we dan meer te kunnen zeggen over de eventuele
noodzakelijke aanpassingen van het PTA.
Overgangsrichtlijnen
We horen via mentoren dat er leerlingen zijn die zich bezorgd maken over hun overgang naar het
volgende leerjaar. Zij vragen zich af hoe de school nu om zal gaan met de overgangsrichtlijnen. We
verwachten vanuit het ministerie van OC&W binnen enkele weken hierover een handreiking te
ontvangen. Daarna zal de school zich beraden op de omgang met overgangsrichtlijnen.
Uitstel en afstel
Alle pre-U activiteiten van de Universiteit Twente zijn tot de zomervakantie afgelast.
Een volgende update zal donderdag verschijnen.

Met vriendelijke groet,

A. Jansen
directeur Het Vlier
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