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

Deventer, 9 april 2020

Betreft: corona update 22

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Wij hopen van harte dat jullie ondanks alle beperkingen en maatregelen een prettig paasweekend zullen
hebben. Deze update zal ongetwijfeld een aantal vragen die bij jullie leven beantwoorden en ook weer
nieuwe vragen oproepen.
Digitale lessen
Het is belangrijk dat jullie ook in deze nare periode doorgaan met leren. Volg daarom de digitale lessen.
De lessen worden goed bezocht door de leerlingen. Onze collega’s geven aan dat de lessen steeds beter
lopen, maar dat ze het directe contact met hun leerlingen vreselijk missen. Het beeldscherm kan een
‘live’ les nooit voor honderd procent vervangen.
Veel docenten geven aan dat een belangrijk deel van de leerlingen de camera vrijwel altijd uit heeft
staan. Daardoor worden de lessen nog afstandelijker. Het zou fijn zijn wanneer leerlingen veel vaker ook
in beeld aanwezig zijn.
In een normale situatie is er veel meer interactie tussen docenten en hun leerlingen. Ook digitale lessen
kunnen leuker en gevarieerder worden wanneer meer leerlingen actief vragen stellen, problemen
aangeven of opmerkingen plaatsen.
Opdrachten via itslearning
We blijven leerlingen adviseren om geregeld itslearning te checken op opdrachten in de studiewijzers.
SOM gesloten
We hebben SOM voorlopig gesloten. Dat is vooral nodig voor de eindexamenklassen. Het administratief
op orde brengen van SOM vraagt enige tijd. Het is onmogelijk om slechts voor een deel van een school
SOM af te sluiten. Daarom hebben we dat voor alle leerlingen moeten doen. Op het moment dat SOM
op de juiste manier ingericht is, zullen we alle cijfers weer zichtbaar maken.
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 de school weer open kan en jullie weer naar school kunnen.
Tot die tijd worden lessen digitaal gegeven. De inhoud en planning van de lessen is in itslearning in de
studiewijzers terug te vinden.
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Op dit moment denken de vakgroepen na over aanpassing van de programma’s van toetsing en
afsluiting, de PTA’s. Ze kunnen daarbij een onderscheid maken tussen de eindtermen die verplicht zijn
voor het examen en niet verplichte leerdoelen, die zijn toegevoegd zijn door de school omdat ze van
waarde zijn voor jullie opleiding. We moeten het echter met minder tijd en dus is het waarschijnlijk dat
we de leerstof zullen moeten beperken. De vakgroepen denken ook na over de samenstelling van de
toetsen die in TE4 zullen worden afgenomen. We gaan er immers van uit dat TE4 door kan gaan.
De schoolleiding buigt zich over de wegingen van de toetsen. Op het moment dat er meer duidelijk is,
zullen we jullie dat direct laten weten.
Overgangsrichtlijnen
Binnenkort zullen we jullie ook duidelijk kunnen maken hoe we dit schooljaar met de
overgangsrichtlijnen zullen omgaan. Uiteraard houden we daarbij rekening met de ingewikkelde situatie
van dit jaar. We verwachten binnenkort een handreiking van OC&W en mogelijk ook van het College van
Bestuur.
De toetsen van TE3
In principe zijn de toetsen van de derde toetsperiode vervallen. Sommige van die toetsen waren al voor
alle leerlingen uit een leerjaar of voor het overgrote deel van de leerlingen uit een leerjaar afgerond. In
het laatste geval zullen alle leerlingen zo’n toets maken. De resultaten van de toetsen die door alle
leerlingen gemaakt zijn, blijven staan. Dat geldt voor de presentatie Nederlands en de praktische
opdracht voor maatschappijwetenschappen in 4 havo.
Opstarten van het profielwerkstuk in 4 havo en 5 vwo
De start van het PWS havo is verplaatst naar het begin van het komend schooljaar. Bij dit
profielwerkstuk wordt in grotere groepen samengewerkt. Dat is in deze periode onmogelijk.
In 5vwo beginnen we wel met het profielwerkstuk. Vandaag wordt er een presentatie met uitleg en de
handleiding profielwerkstukken in itslearning geplaatst. Het is belangrijk dat alle leerlingen de
presentatie z.s.m. bekijken en de handleiding lezen.
Volgende week woensdag 15 april om 17.00 uur kunnen leerlingen in Itslearning intekenen bij een vak
naar keuze. Vóór die tijd moeten de groepjes van drie personen geformeerd zijn en moet voor de
groepjes duidelijk zijn bij welk vak ze in willen tekenen. Kies ook een alternatief voor als het vak van de
eerste keuze volgeboekt is. Van elk groepje tekent één leerling in met vermelding van de
groepsgenoten.
Een volgende update zal hoogstwaarschijnlijk woensdag verschijnen. Wij wensen jullie nogmaals
prettige paasdagen.
Met vriendelijke groet,

A. Jansen
directeur Het Vlier
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