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Aan de leerlingen van 5 havo en 6 vwo van Het Vlier
en hun ouder(s)/verzorger(s)
Deventer, 18 mei 2020

Betreft: corona update 28
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Bij dezen een korte maar belangrijke update.
19 mei: leeghalen van de kluisjes
In het protocol dat de opstart van de scholen na 2 juni regelt, staat dat de kluisjes dan niet meer
gebruikt mogen worden. Dat geldt ook voor de sportkluizen. Het is in ieders belang dat de kluisjes
uiterlijk 29 mei leeg zijn en dat de examenleerlingen hun sleutels hebben ingeleverd. De administratie
heeft daartoe een rooster opgesteld dat op dinsdagochtend 19 mei om 9.00 ingaat. Per klas is een
klokuur gereserveerd. Wij vragen iedereen dringend zich aan het schema te houden.
Bij de ingang van de school kunnen leerlingen hun handen desinfecteren. We vragen dringend alle
leerlingen om zich aan de RIVM-richtlijnen te houden: bewaar anderhalve meter afstand, vorm geen
groepen en verlaat na afloop snel de school en het plein.
Inleveren van de kluissleutels
Je kunt direct daarna je kluissleutel inleveren bij de receptie. De borg wordt alleen teruggegeven als:
- je je sleutel vooraf in een envelop doet en;
- de envelop is voorzien van je naam en klas en;
- op de envelop het nummer van de sleutel en je kluis is vermeld.
Als je geen envelop hebt, krijg je er een bij de receptie.
Je mag de envelop pas inleveren, nadat hij door een conciërge is gecontroleerd.
26 mei: controleren van je cijfers, inschrijven voor RVT’s
Alle leerlingen controleren vanaf 12.30 hun cijfers in SOM. Stuur direct nadat je dat gedaan hebt een
mail voor akkoord naar het examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl. Geef in deze mail aan dat je
akkoord bent met je cijfers die in SOM staan en onderteken je mail met je volledige naam en klas. Ben je
niet akkoord, stuur dan een mail naar je teamleider.
Wil je inschrijven voor een of twee RVT’s? Doe dat dan direct daarna via SKWT. De inschrijving voor de
resultaatsverbeteringstoetsen sluit op 27 mei om 10.00 uur. De leerstofopgave vind je in itslearning.

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs

www.ettyhillesumlyceum.nl

School voor bovenbouw
havo, atheneum, gymnasium

Adres
Telefoon
E-mail
Web

Het Vlier 1, 7414 AR Deventer
0570 504620
info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl
www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier

Kijk voor de planning van de laatste weken vooral nog even naar het eindejaarsrooster. Als bijlage
voegen we nogmaals de aangepaste planning voor jullie laatste weken toe. Hierin vind je onder andere
de afnamedagen van de RVT’s.
Uitslagdag 4 juni
Alle examenleerlingen worden vanaf 10.00 door hun mentoren gebeld. Allereerst de leerlingen die niet
meer kunnen slagen of alsnog kunnen slagen, daarna worden de geslaagden gebeld. Hoe 4 juni verder
verloopt, dat horen jullie nog. We hebben inmiddels gezien dat na de facultatieve toetsen er nog meer
leerlingen geslaagd zijn!
Diploma-uitreiking
De diploma-uitreiking is voor beide afdelingen gepland op vrijdag 26 juni. We wachten nog op een
aanvullend protocol van de VO-raad. Dan pas weten we wat mogelijk is. Daarna ontvangen jullie zo snel
mogelijk bericht.
De volgende week ontvangen jullie weer een update.
Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
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Planning 4e kwart inclusief
planning RVT

27 april -1 mei

Onder voorbehoud corona
maatregelen

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie

vrij meivakantie
v.a. 8.30 uur SKWT open voor
aanvragen herkansing luistertoetsen
6V

4 mei - 8 mei

Rooster facult. toetsen bekend
11 - 15 mei

12.00 uur sluiting SKWT herkansing
luistertoetsen 6V

facult.toetsen SE3

facult.toetsen SE3

Schema inhaal/herkansing
luistertoetsen 6V bekend

vrij Hemelvaart

vrij Hemelvaart

18 - 22 mei
uiterlijk 16.00 uur: Inhoud RV-toetsen
voor leerlingen bekend

25 - 29 mei

herkansing luistertoets 6V
ENTL+DUTL+FATL

12.00 uur alle cijfers in SOM
12.30 uur mail naar leerlingen controle
cijfers
inzage' toetsen op afspraak met docent

10.00 uur sluiting inschrijving RV
toetsen

12.00 uur: cijfercontrole door leerlingen
afgerond

va 12.30 uur SKWT open inschrijving RV
toetsen
vrij Pinksteren
16.00 uur schema afname RV toetsen
Uitslagdag 5H/6V
bekend

1 juni - 5 juni

8 - 12 juni

15-19 juni

Afname RV Toetsen

Afname RV Toetsen
12.00 uur cijfers RVT in SOM

22 - 26 juni

afname inhaal RV Toetsen

afname inhaal RV Toetsen

10.00 uur: alle cijfers staan in SOM
14.00 vaststelling eindcijfers + uitslag

29 juni - 3 juli

Afname RV Toetsen

12.00 uur: alle cijfers RV toetsen staan in
SOM?

diploma uitreiking 5H+6V

