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Aan de leerlingen van 5 havo en 6 vwo van Het Vlier  
en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 
Deventer, 12 mei 2020 

 

 

Betreft: corona update 27 
 
 
Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Op 13 en 14 mei maakt een aantal jullie een of meer facultatieve toetsen.  
 
Rooster facultatieve toetsen 
Bij dezen ontvangen jullie een tweede versie van het rooster. De laatste onduidelijkheid is eruit gehaald. 
 
Voorschriften en routes bij facultatieve toetsen 
Zoals bekend mag je alleen naar school komen als je volledig klachtenvrij bent v.w.b. neusverkoudheid, 
hoesten, keelpijn en koorts. Wij verwachten dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid zal nemen. 

Bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts blijf je thuis en meld je je 
telefonisch af bij de administratie. Bij koorts van huisgenoten blijf je ook thuis en meld je je telefonisch 
af bij de administratie. 

Wellicht ten overvloede: neem persoonlijke hygiëne in acht en beweeg je op school volgens de regels 

van ‘social distancing’. De klapdeuren zullen open staan. De lift mag door slechts één persoon tegelijk 

worden gebruikt. 

Er worden toetsen afgenomen op verschillende plekken: in lokaal B1 en in Z2, een gymzaal. De 
toetsruimtes zijn ingericht volgens de voorschriften van het RIVM. Er zal een afstand van anderhalve 
meter tussen de leerlingen in acht worden genomen. In reguliere lokalen zitten maximaal 12 leerlingen, 
in de gymzaal zijn dit er maximaal 22. 
 

De surveillant geeft bij binnenkomst aan waar je moet gaan zitten. Je kunt alleen plaats nemen achter 

een tafel waar een toets ligt. De toets ligt omgekeerd klaar op tafel. Je mag deze pas omdraaien als de 

surveillant het sein geeft. Iedereen dient de instructie van een surveillant direct op te volgen. Kom op 

tijd. Kijk goed in het rooster.  

 

Het kan zijn dat van je gevraagd wordt je eigen tafel/toetsenbord schoon te maken. Er is 

schoonmaakmateriaal in de toetsruimten aanwezig. 
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Als je klaar bent met je toets, moet je het lokaal verlaten. Dit in tegenstelling tot wat je gewend bent. Dit 

mag vanaf een half uur na aanvang van de toets tot 10 minuten voor het einde van de toets. Als je klaar 

bent, laat je je werk omgedraaid op de bank liggen, inclusief de opgaven.  

De leerlingen die bij het einde van de toets nog in het lokaal zijn, verlaten dit op aanwijzing van de 

surveillant per rij. De surveillant verzamelt na afloop het werk. 

 

De toetsen worden gemaakt met inachtneming van de geldende regels bij toetsen en examens: geen 

jassen, tassen, etuis, horloges en telefoons in het lokaal. Bij enkele vakken zijn hulpmiddelen 

toegestaan, zoals een grafische of gewone rekenmachine. 
 
Leerlingen die een toets in B1 hebben: 

 Je stalt je fiets in de voorste fietsenstalling (H5, V6), scooters op de bekende plaats; 

 Je komt binnen via de hoofdingang, benut de volle breedte en pak niet alleen de eerste deur; 

 Je gebruikt de trap naast de lift om naar de B-verdieping te gaan;  

 Raak de trapleuningen niet aan; 

 Volg de pijlen naar B1; 

 In het lokaal ga je op een door de surveillant aangewezen plek zitten. 

Leerlingen die een toets in Z2 hebben: 

 Je stalt je fiets in de fietsenstalling bij het sportveld (H4, V4, V5), scooters op de bekende plaats; 

 Je komt binnen via de achterdeur bij de sport; 

 Volg de pijlen naar Z2; 

 Raak de trapleuningen niet aan; 

 Je gebruikt de gang bij kleedkamer 1 naar zaal 2; 

 In zaal 2 ga je op een door de surveillant aangewezen plek zitten. 

Let op: 

 Je mag geen gebruik maken van je kluis, laat waardevolle spullen zoals je telefoon dus thuis. Je 

mag je telefoon of horloge niet meenemen in de toetsruimte; 

 Houd bij het binnenkomen van de school voldoende afstand tot je medeleerlingen; 

 Blijf na afloop van de toets niet op school hangen, ook niet op het plein en ga direct naar huis. 

 
De resultaatsverbeteringstoetsen 
Zoals bekend mogen alle examenleerlingen voor maximaal twee vakken een resultaatsverbeteringstoets 
maken, die 50% van het eindcijfer zal uitmaken. Het ziet ernaar uit dat deze toetsen op school kunnen 
worden afgenomen. De precieze inhoud van deze toetsen wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt via 
Itslearning. Je kunt er in ieder geval vanuit gaan dat ze minstens alle stof van dit eindexamenjaar 
beslaan. Wanneer je overweegt een RV-toets te gaan maken, adviseren we je om zo snel mogelijk 
contact op te nemen met je vakdocent om te bespreken hoe je je het beste kunt voorbereiden op deze 
toets. Voor deze rv-toetsen kun je je op 26 en 27 mei inschrijven via SKWT. 
 
Inleveren mediatheekboeken 
Heb je nog mediatheekboeken thuis? Lever ze zo snel mogelijk in. Bij de ingang naast de administratie 
staat de inleverbus klaar, deze is van buitenaf bereikbaar. De leerlingen van de niet-examenklassen 
staan om deze boeken te springen.  
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Veiligstellen van jouw digitale bestanden 
Heb je nog bestanden staan in jouw schoolmail en/of – account, haal die er zo snel mogelijk af. Op het 
einde van het schooljaar, als je als leerling uitgeschreven bent, zijn ze namelijk niet meer bereikbaar. 
 
Inleveren boeken Iddink en kluissleutels 
Het inleveren van de boeken en de kluissleutels zal dit jaar anders verlopen. Je ontvangt hierover nog 
bericht. 
 
Tot slot 
We wensen alle deelnemers aan de facultatieve toetsen heel veel succes bij de voorbereiding en het 
maken ervan. Hopelijk slaagt iedere deelnemer erin zijn cijfer te verbeteren. Maar let op: gemaakt is 
gemaakt en het cijfer wordt geplaatst in de kolom TE3.  
Heel veel succes! 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 



wo 13 mei 2020 start 09:00 wo 13 mei 2020 start 09:00

HAVO5 tm 10:00 HAVO5 tm 10:00/10:10

VWO6 60 min VWO6 60 + 10 min

gymzaal Z2 lok B1 event. extra tijd

nummer klas vak nummer klas vak

146361 V5Hb Econ 60 145437 V5Hc   B1 Maw 60

146848 V5Hd Econ 60 148018 V5Hc   et,c Maw 60

148321 V5Hd Econ 60

146503 V5Hd Econ 60

147782 V5He Econ 60

150327 V5He Econ 60 wo 13 mei 2020 start 09:00

147718 V5Hk Econ 60 HAVO5 tm 10:30/10:45

146292 V5Hb Maw 60 VWO6 90 + 15 min

152927 V5Hb Maw 60 lok B1 extra tijd

146580 V5Hf Maw 60 nummer klas vak

145217 V5Hk Maw 60 147771 V5Hm   et,wb Nat 90

146937 V6Vb MO 60 144940 V6Vd   et,c Bio 90

wo 13 mei 2020 start 09:00

HAVO5 tm 10:30 wo 13 mei 2020 start 09:00

VWO6 90 min HAVO5 tm 11:00/11:20

gymzaal Z2 VWO6 120 + 20 min

nummer klas vak lok B1 event. extra tijd

144873 V5Hg Nat 90 nummer klas vak

147749 V5Hm Nat 90 146833 V6Vd   geen et Latl 120

148223 V5Hm Nat 90 144747 V6Vd   geen et Latl 120

148269 V5Hm Nat 90 146877 V6Vf   et Latl 120

147448 V5Hm Nat 90

144785 V6Vc Bio 90

145400 V6Vd Bio 90

145433 V6Ve Bio 90

146973 V6Vd Sch 90

146809 V6Va WisA 90

145371 V6Vb WisA 90

fact tts SE3 mei 2020 / woe 13 mei



do 14 mei 2020 start 09:00 do 14 mei 2020 start 09:00

HAVO5 tm 10:00 HAVO5 tm 10:00/10:10

VWO6 60 min VWO6 60 + 10 min

gymzaal Z2 lok B1 event. extra tijd

nummer klas vak nummer klas vak

148509 V5Hb Beco 60 144940 V6Vd  et,c Econ 60

146997 V5Hd Fi 60

147782 V5He Fi 60

148242 V5Hb Ges 60

147683 V5Hc Ges 60 do 14 mei 2020 start 09:00

146848 V5Hd Ges 60 HAVO5 tm 10:30/10:45

151514 V6Va Econ 60 VWO6 90 + 15 min

146519 V6Vb Econ 60 lok B1 extra tijd

147065 V6Vb Econ 60 nummer klas vak

145180 V6Vb Econ 60 147771 V5Hm   et,wb Sch 90

146708 V6Vb Econ 60 146468 V5Hc   et WisA 90

146912 V6Vb Econ 60 148018 V5Hc   et,c WisA 90

146483 V6Vd Econ 60

do 14 mei 2020 start 09:00 do 14 mei 2020 start 09:00

HAVO5 tm 10:30 HAVO5 tm 09:50

VWO6 90 min VWO6 50 min

gymzaal Z2 lok B1 toets op computer

nummer klas vak nummer klas vak

145217 V5Hk Sch 90 147197 V6Vd   geen et NLT 50

147239 V5Hl Sch 90 145400 V6Vd   geen et NLT 50

147991 V5Hm Sch 90

147448 V5Hm Sch 90

147667 V5Hn Sch 90

146292 V5Hb WisA 90

146503 V5Hd WisA 90

147546 V5Hg WisB 90

148223 V5Hm WisB 90

146973 V6Vd Nat 90

fact tts SE3 mei 2020 / don 14 mei


