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

 

 
Deventer, 17 april 2020 

 

 

Betreft: corona update 24 
 
 
Beste examenleerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
Bij deze een korte update. Er is voor de eindexamenleerlingen immers niet veel nieuws onder de zon. 
 
Inschrijven voor de facultatieve toetsen 
Allereerst een pro memorie. Leerlingen die dat willen kunnen tot en met dinsdag 21 april via SKWT 
inschrijven voor een of meer facultatieve toetsen. Wil je inschrijven voor meer dan twee toetsen, dan 
moet je een mail sturen naar het examenbureau t.a.v. meneer Snijders 
(examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl). Je kunt overwegen deelnemen aan een facultatieve toets 
als je denkt je gemiddelde cijfer voor dat vak te kunnen verbeteren. 
 
Cijfers voor Nederlands en Engels 
Een aantal leerlingen kan pas een complete afweging maken als de cijfers voor Nederlands en Engels 
ingevoerd zijn. Wij zullen deze vakgroepen vragen deze cijfers zodra ze bekend zijn in te voeren. Het kan 
zijn dat je afweging tot een andere conclusie leidt als je kennis hebt genomen van je cijfer voor Engels 
en Nederlands. In dat geval kun je opgave intrekken door een mail te sturen naar het examenbureau 
t.a.v. meneer Snijders. Als je dat doet, herstelt de school het vervallen cijfer. Zie hiervoor de volgende 
alinea. 
 
Je afweging 
Om een goede afweging te kunnen maken raden we je aan contact op te nemen met je vakdocent en/of 
je mentor. In deze gesprekken kun je nagaan wat je moet halen om je gemiddelde omhoog te krijgen. 
Sta ook even stil bij het volgende: op het moment dat je voor een facultatieve toets intekent, halen we 
het door ons ingevoerde gemiddelde weg uit de TE3-kolom. Het cijfer dat je behaalt voor de facultatieve 
toets vervangt dat cijfer. Het is dus niet zo dat het hoogste cijfer telt. 
 
De vorm van de facultatieve toetsen 
We gaan ervan uit dat de facultatieve toetsen op school binnen de randvoorwaarden van het RIVM 
worden afgenomen. We kunnen echter niet uitsluiten dat we moeten uitwijken naar een digitale 
variant.  
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Het gala 
Omdat het niet mogelijk is om voor de vakantie op een verantwoorde manier het gala te organiseren 
gaat dit mooie evenement niet door. We zullen de vrijwillige ouderbijdrage terugstorten.  
 
De RV-toetsen 
Op dinsdag 21 april is de aangekondigde persconferentie van premier Rutte waarin hij mededelingen zal 
doen over de scholensluiting. Daarnaast verwachten we spoedig meer te kunnen zeggen over de 
organisatie en uitvoering van de RV-toetsen. Het is nog even wachten op bericht van het College van 
Bestuur en van het CITO, dat een handreiking voor scholen zal publiceren. 
 
De diploma-uitreiking 
Uiteraard denken we na over het organiseren van de diploma-uitreikingen. We zullen ons uiterste best 
doen om het schooljaar op een gedenkwaardige manier met jullie af te sluiten. 
 
Volgende update 
We sturen jullie op woensdag 22 april de volgende update. 
 
Voor nu wens ik jullie een heel goed weekend! 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen,  

directeur het Vlier 


