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

 
 
Deventer, 19 juni 2020 

 

Betreft: corona update 34 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
In deze update vinden jullie informatie over de uitslagdag 25 juni voor de leerlingen die een of twee 
RVT’s hebben afgelegd en een vooruitblik op de diploma-uitreiking. Daarnaast willen we jullie 
herinneren aan het inleveren van de schoolboeken en kluissleutels. 
 
25 juni: de uitslagdag voor leerlingen die een of twee RVT’s hebben afgelegd 
Op 25 juni, vanaf 15.00 uur, worden alle leerlingen die nog niet geslaagd zijn en een of twee RVT’s 
hebben afgelegd door hun mentor gebeld. De leerlingen die al geslaagd waren, zien de uitslag van hun 
RVT(‘s) in SOM. 
 
2 juli: de diploma-uitreikingen 
Onlangs hebben jullie het rooster voor de diploma-uitreikingen gekregen. De diploma’s worden 
uitgereikt in de hal en in de B-kantine. Je vindt het rooster nogmaals in een bijlage. Binnenkort 
ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging. 
Zoals eerder geschreven zijn we heel erg blij dat we diploma-uitreikingen kunnen organiseren. Na alle 
dompers zou het jaar anders voor jullie als een nachtkaars zijn uitgegaan en dat verdienen jullie niet. 
De randvoorwaarden van het RIVM bepalen dat de diploma’s volgens schema per klas worden uitgereikt 
en dat elke leerlingen ten hoogste twee gezinsleden mag meenemen. 
Leerlingen komen tegelijk met hun gasten binnen en laten zich bij de bewakingsdienst registreren. 
Daarna gaan ze naar de hal of B-kantine en gaan zitten aan een gereserveerde tafel. Als je binnen bent, 
mag je niet meer naar buiten. Gezinsleden die alleen komen, worden niet toegelaten. 
De bewakingsdienst heeft de opdracht gekregen de regels strikt te handhaven en zal geen 
uitzonderingen maken.  
Via een livestream kunnen overige belangstellenden de uitreikingen volgen. In de uitnodiging zal 
uitgebreid toegelicht worden hoe de livestream te volgen is. 
 
Inleveren van de boeken 
Willen jullie eraan denken de boeken in te leveren? In de bijlage vind je nogmaals de instructie hiervoor 
en het inleverschema. 
Denk ook nog even aan je kluissleutel, als je deze nog niet hebt ingeleverd. 
 
Voor nu wensen we jullie een prettig en zonnig weekend. Geniet ervan!!    
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 

 

Bijlage 1: schema diploma-uitreikingen 

Bijlage 2: instructie en schema inleveren boeken Iddink 



Diploma Uitreiking 2019-2020

Rooster donderdag 2 juli

Tijd Klas A-kantine Klas B-kantine

10.00 - 11.00 5HF

11.00-12.00 6VA 5HB

12.00-13.00 5HC 5HN

13.00-14.00 5HL 6VB

14.00-15.00 5HE 5HJ

15.00-16.00 5HA 5Hi

16.00-17.00 5HD 6VF

17.00-18.00 6VC 5HM

18.00-19.00 6VD 5HG

19.00-20.00 6VE 5HK



Inleveren boeken Iddink 
Inleveren van de boeken van Iddink 

Door de coronamaatregelen zal het inleveren van de boeken anders verlopen dan jullie gewend zijn. 

Ze worden dit schooljaar niet op één dag ingeleverd maar gespreid over de periode 23 juni tot en 

met 1 juli. Om drukte bij het inleveren te voorkomen, heeft de administratie, vanwege ieders 

veiligheid, een rooster opgesteld (zie volgende pagina). 

1. Het inleveren gebeurt per klas, houd je aan de afstand van anderhalve meter. Wacht even als 

dat nodig is en gun elkaar de ruimte. 

 

2. Je doet thuis voorbereidend werk: 

- Je vult het inleverformulier in en doet dat bij het boekenpakket; 

- Je maakt een foto van het boekenpakket: alle boekenruggen zijn zichtbaar; 

- Je verpakt al je boeken in een plastic tas (er is op school geen plastic verpakkingsmateriaal 

aanwezig!) en plakt daarop het label dat je van Iddink gekregen hebt. Vul het label volledig 

in; 

- Je maakt een foto van het verpakte pakket met het label goed zichtbaar/leesbaar. 

 

3. Je legt jouw pakket in een container van jouw jaarlaag (4 havo, 5 havo, 4 vwo, 5 vwo, 6 vwo). 

Als pakketten of boeken ontbreken, ontvangen de leerlingen/de ouders een rekening. 

Als de leerlingen/de ouders de twee gemaakte foto’s uploaden in het persoonlijk Iddink-portaal en 

daaruit blijkt dat alle boeken zijn ingeleverd, dan vervalt de factuur. 

Dinsdag 23 juni Klas 

08.00 - 09.00 5HA 

09.00 - 10.00 5VA 

10.00 - 11.00 5HB 

11.00 - 12.00 5VB 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 5HC 

14.00 - 15.00 5VC 

15.00 - 16.00 5HD 

  

Woensdag 24 juni Klas 

08.00 - 09.00 5VD 

09.00 - 10.00 5HE 

10.00 - 11.00 5VE 

11.00 - 12.00 5HF 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 5VF 

14.00 - 15.00 5HG 

15.00 - 16.00 5VG 

  



Donderdag 25 juni Klas 

08.00 - 09.00 5Hi 

09.00 - 10.00 5VH 

10.00 - 11.00 5HJ 

11.00 - 12.00 5HK 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 5HL 

14.00 - 15.00 5HM 

15.00 - 16.00 5HN 

  

Vrijdag 26 juni Klas 

08.00 - 09.00 6VE 

09.00 - 10.00 6VB 

10.00 - 11.00 6VF 

11.00 - 12.00 6VC 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 6VA 

14.00 - 15.00 6VD 

15.00 - 16.00 4VA 

  

Maandag 29 juni Klas 

08.00 - 09.00 4VB 

09.00 - 10.00 4VH 

10.00 - 11.00 4VC 

11.00 - 12.00 4VF 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 4VD 

14.00 - 15.00 4VG 

15.00 - 16.00 4VE 

  

Dinsdag 30 juni Klas 

08.00 - 09.00 4HA 

09.00 - 10.00 4HN 

10.00 - 11.00 4HB 

11.00 - 12.00 4HP 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 4HC 

14.00 - 15.00 4HM 

15.00 - 16.00 4HD 

 
 
 
 
  



Woensdag 1 juli Klas 

08.00 - 09.00 4HE 

09.00 - 10.00 4HL 

10.00 - 11.00 4HF 

11.00 - 12.00 4HK 

12.00 - 13.00   

13.00 - 14.00 4Hi 

14.00 - 15.00 4HG 

15.00 - 16.00 4HJ 

 


