
 Adres 

Telefoon 

 E-mail 

Web 

Het Vlier 1, 7414 AR  Deventer 

0570 504620 

info.hetvlier@ettyhillesumlyceum.nl 

www.ettyhillesumlyceum.nl/hetvlier 
School voor bovenbouw 

havo, atheneum, gymnasium 

Deventer scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs www.ettyhillesumlyceum.nl 

 

 

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

 
 
Deventer, 25 mei 2020 

 

 

Betreft: corona update 30 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hopelijk heb je kunnen genieten van een lang hemelvaartweekend!  
In deze update staat belangrijke aanvullende informatie over de RVT’s en zijn er enkele verheugende 
mededelingen over de uitslagdag 4 juni en de diploma-uitreiking. Daarnaast vermelden we een aantal 
andere praktische zaken. 
 
Controle van de voorlopige eindcijfers in SOM 
Wellicht ten overvloede: wil je morgen, op 26 mei vanaf 12.30 uur je voorlopige eindcijfers in SOM 
controleren? Stuur direct nadat je dat gedaan hebt een mail voor akkoord naar het 
examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl. Geef in deze mail aan dat je akkoord gaat met je cijfers en 
onderteken je mail met je volledige naam en klas. Ben je niet akkoord, stuur dan een mail naar je 
teamleider.  
 
De resultaatverbeteringstoetsen 
Overweeg je om een RVT te maken, neem dan vooral contact op met je docent en/of mentor. Samen 
kun je bespreken hoe je je het beste kunt voorbereiden op de RVT. Wat kunnen overwegingen zijn om 
een RVT te maken? Ten eerste zullen er natuurlijk leerlingen zijn die een RVT willen maken om alsnog te 
slagen. Daarnaast zullen leerlingen hun cijfer willen verhogen om bijvoorbeeld cum laude te slagen. Om 
cum laude te slagen, moet je een 8 of hoger hebben voor het gemiddelde van de eindcijfers (= 
afgeronde cijfers). Daarnaast mag je niet lager dan eindcijfer 6 voor een vak hebben. 
 
De leerlingen die opteren voor het maken van een of twee resultaatsverbeteringstoetsen moeten zich 
hiervoor inschrijven. De inschrijving gaat morgen, 26 mei vanaf 12.30 uur open. Doe je aan één toets 
mee, schrijf je dan in via SKWT. Neem je deel aan twee toetsen dan stuur je een mail aan het 
examenbureau: examenbureauvlier@ettyhillesumlyceum.nl. De inschrijving sluit op woensdag 27 mei 
om 10.00 uur. 
 
Nieuw is de informatie dat je ook een RVT mag maken voor maatschappijleer, levensbeschouwing, CKV 
of het profielwerkstuk. Deze vakken waren in een eerder gepubliceerd document van OC&W 
uitgesloten. Onlangs is bekend geworden dat er toch ook voor deze vakken en het profielwerkstuk een 
RVT mag worden gemaakt.  
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Verreweg de meeste leerlingen zullen geen keuze maken uit deze vakken, omdat het resultaat van deze 
RVT deel uitmaakt van het combinatiecijfer, dat opgebouwd is uit vier cijfers. Oftewel: de impact van 
een RVT voor één van deze vier vakken kan zeer gering zijn. Voor een enkele leerling kan deze nieuwe 
informatie wel van belang zijn. Als je overweegt voor een van deze vakken een RVT te kiezen, neem dan 
vooraf even contact op met je teamleider. 

 

Rooster van de RVT’s 

Zodra de inschrijving voor de RVT’s geïnventariseerd is, zal het rooster worden gemaakt. Je ontvangt het 

z.s.m. De leerstofopgave staat in itslearning 
 
SOMtoday dicht 
In verband met de uitslagbepaling van het examen is SOMtoday voor alle leerlingen gesloten vanaf 
vrijdag 29 mei 12.30 uur tot 4 juni 12.00 uur. 
 
4 juni uitslagdag: Roosjesdag 
Inmiddels heeft een groep collega’s een fraai plan gemaakt voor Roosjesdag. Je vindt het rooster in een 
bijlage. Omdat alles RIVM-proof moet, is het van belang dat je de aanwijzingen en tijden goed opvolgt! 
 
Er komen steeds twee klassen tegelijk binnen in de hal. De leerlingen lopen met 2 meter afstand naar 
hun mentoren. Jullie docenten staan aan weerszijden van de hal. Iedereen krijgt van zijn mentor een 
voorlopige cijferlijst, een roos en een examenvlag. Daarna lopen de leerlingen per klas met gepaste 
afstand naar de fotograaf. Er staat er een bij de gang naar het decanaat en een bij de conciërges.  
 
Dan controleer je de cijfers opnieuw en je naam op de cijferlijst (deze zijn overgenomen uit SOM). Als de 
lijst of je naam niet correct is, ga je via de hoofdingang weer naar buiten en via de ingang naast de 
administratie weer naar binnen naar de administratie waar de gegevens verbeterd worden. Het is van 
belang beide zaken goed te controleren: deze naam en cijfers worden ook overgenomen op je diploma. 
 
Na afloop ga je direct weer naar huis om ruimte te maken voor de volgende klassen. Hoewel we 
begrijpen dat het leuker is om op het plein te blijven wachten, vragen we je toch dringend om naar huis 
te gaan zodat ook de andere klassen RIVM-proof hun cijferlijst kunnen komen ophalen. 
 
De diploma-uitreiking op 26 juni 
Ook voor de diploma-uitreiking is inmiddels een feestelijk plan gemaakt. Helaas mogen jullie geen 
gasten meenemen. Bijeenkomsten van meer dan 30 personen zijn immers nog niet toegestaan, hoe 
jammer dat ook is. De school beschikt over twee grote ruimtes: de hal en de B-kantine. Daarom kunnen 
we aan twee klassen tegelijk de diploma’s uitreiken.  
Leerlingen komen dus alleen, per klas naar school en krijgen van hun mentor in klassenverband hun 
diploma uitgereikt. Ouders en andere belangstellenden kunnen meekijken, want de uitreikingen zullen 
worden gestreamd.  
De klassen zijn vanaf 11.00 uur ingedeeld, de laatste uitreiking eindigt om 21.00 uur. Bij het maken van 
de indeling van de klassen is rekening gehouden met gezinnen met twee examenleerlingen. Het rooster 
is bijgevoegd. 
 

Vervoer 
Om druk op het openbaar vervoer te voorkomen, wordt leerlingen die binnen een straal van 8 km van 
de school wonen uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Zij komen 
op eigen gelegenheid naar school of worden gehaald en gebracht.  
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Willen leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen en die niet op eigen gelegenheid naar 
school kunnen komen of gehaald en gebracht kunnen worden en dus afhankelijk zijn van het openbaar 
vervoer dit z.s.m. bekend maken via admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl. De school inventariseert deze 
vervoersbehoefte en meldt deze bij de OV-autoriteit, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 
afspraken. 
Ouders die brengen en halen mogen de school niet betreden. 
 
Regels voor leerlingen bij heropening van de school 
Op basis van het protocol opstart voortgezet onderwijs van de VO-raad heeft de school een set regels 
voor leerlingen opgesteld die gelden tot en met het einde van het schooljaar. Het document is als bijlage 
bijgevoegd. 
 
Bewegwijzering 
Op het plein, in de fietsenstallingen en in de school is bewegwijzering aangebracht.  
Het is i.v.m. ieders veiligheid belangrijk dat iedereen zich hieraan houdt. Dat geldt ook voor de andere 
aanwijzingen die jullie zullen ontvangen. 

 
Legen van de kluisjes en sportkluizen en inleveren van de kluissleutels 

We willen jullie er nogmaals op wijzen dat met ingang van 2 juni de kluisjes niet meer worden gebruikt. 

De toegang naar de kluisjes zal worden afgesloten. Wil je eraan denken dat je je kluisje volgens het 

eerder opgestuurde rooster leegmaakt en de kluissleutel bij de receptie inlevert. Je krijgt je borg alleen 

terug als de envelop voorzien is van je naam en klas en als het nummer van de sleutel en het nummer 

van de kluis erop vermeld staan. 

 

Een volgende update ontvang je tegen het einde van de week.  Denk dus aan het mailen voor akkoord 

van je cijferlijst én het intekenen voor de RVT’s.  

Verheug je vooral op de uitslagdag! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. Jansen,  

directeur Het Vlier 

 

Bijlage 1: rooster 4 juni: Roosjesdag 

Bijlage 2: rooster 26 juni: Diploma-uitreiking 
Bijlage 3: regels voor leerlingen bij heropening van de school 
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Rooster Roosjesavond
Donderdag 4 juni

Tijd Klas Mentor
16.00 - 16.20 5HA KZR
16.00 - 16.20 5HB HVD
16.30 - 16.50 6VA DKH
16.30 - 16.50 6VB NBR
17.00 - 17.20 5HC MRP
17.00 - 17.20 5HD ROB
17.30 - 17.50 6VC WOP
17.30 - 17.50 6VD GDL
18.00 - 18.20 5HE GKP
18.00 - 18.20 5HF ROG
18.30 - 18.50 6VE BTN
18.30 - 18.50 6VF SPM
19.00 - 19.20 5HG ZWE
19.00 - 19.20 5Hi MBA
19.30 - 19.50 5HJ GOE
19.30 - 19.50 5HK ATM
20.00 - 20.20 5HL VSC
20.00 - 20.20 5HM OTT
20.30 - 20.50 5HN VST



Diploma Uitreiking 2019-2020

Rooster vrijdag 26 juni

Tijd Klas A-kantine Klas B-kantine

11.00-12.00 6VE 5HF

12.00-13.00 6VA 5HB

13.00-14.00 5HC 5HN

14.00-15.00 5HL 6VB

15.00-16.00 5HE 5HJ

16.00-17.00 5HA 5Hi

17.00-18.00 5HD 6VF

18.00-19.00 6VC 5HM

19.00-20.00 5HG 6VD

20.00-21.00 5HK



 
Aanwijzingen voor leerlingen bij heropening van de school.  
 
De volgende tekst geldt in principe tot en met 3 juli en zal voor het nieuwe schooljaar op 
onderdelen worden aangepast. 
Met ingang van 2 juni is Het Vlier weer geopend voor alle leerlingen, hoewel niet alle 
leerlingen tegelijkertijd op school zullen zijn.  
Velen van jullie zullen enthousiast zijn elkaar weer te zien en elkaar uitbundig willen 
begroeten. Heel begrijpelijk maar doe dat niet. Gebruik je gezond verstand en houd gepaste 
afstand.  
De niet-examenklassen komen op 2 juni volgens rooster naar een mentorles. De dag daarna 
begint TE4, die duurt tot 11 juni. Op 11 en 12 juni zullen voor alle niet-examenklassen 
sportactiviteiten worden georganiseerd. 
In de week van 15 tot en met 19 juni zal er weer onderwijs op school worden gegeven aan 
die leerlingen die zich op een of meerdere toetsen (RTV’s, inhaal- en herkansingstoetsen) 
willen voorbereiden. Het gewone rooster is van toepassing.  
De leerlingen melden zich een dag van tevoren bij hun docent aan en ontvangen bericht als 
zij tot de les worden toegelaten. Ontvang je geen bericht, dan zit de les vol en kun je de les 
volgen via Teams. De teller stopt bij 10. De lessen worden fysiek en via Teams gegeven, 
iedereen die dat wil kan dus de lessen volgen. 
Als je niet bent aangemeld, word je niet tot de les toegelaten. 
We sluiten niet uit dat we het intekensysteem nog zullen digitaliseren. 
 
1. Hygiëne en veiligheid bij de opstart: de richtlijnen van het RIVM 

o Leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar en van de collega’s. 

o Je wast of desinfecteert je handen meerdere keren per dag ten minste 20 seconden. In ieder 

geval bij binnenkomst in een lokaal, voor de pauze, na de pauze en na toiletbezoek. In de 

lokalen staat desinfectiemateriaal klaar en er liggen papieren handdoekjes. 

o Je schudt geen handen, hoest of niest in je elleboog en zit niet aan je gezicht. 

o Je blijft thuis bij koorts, neusverkoudheid, als je hoest en bij benauwdheid. 

o Als niemand binnen een huishouden na 24 uur nog klachten heeft, kom je weer naar school. 

2. Groepsgrootte 

o De groepsgrootte is bepaald door de oppervlakte van het lokaal en kan per ruimte verschillen. 

3. In de lokalen 

o Horloges, mobiele telefoons, andere apparatuur, jassen, tassen, petten, etuis en organizers 

zijn in elke toetsruimte verboden. Let op: de kluisjes zijn niet meer beschikbaar! 

o Toegestane hulpmiddelen zijn schrijfgerei, een ééndelig woordenboek Nederlands (tenzij 

anders aangegeven) en, indien relevant, een (grafische) rekenmachine en/of Binas. Leerlingen 

uit 5h die een toets aardrijkskunde hebben moeten hun Bosatlas meebrengen. 

o Je mag vijf minuten voor de start van een toets het lokaal in. 

o De docent geeft aan in welke volgorde beschikbare plaatsen ingenomen worden. 



o De werkplekken staan op 1,5 meter afstand van elkaar. Je mag niet schuiven met de tafels. 

o Bij binnenkomst in een lokaal was je je handen 20 seconden met desinfecterende gel. 

o Je werkplek is gereinigd door de surveillant. De toetsen liggen klaar. Je mag ze pas inzien als 

de surveillant toestemming geeft. 

o Indien je tussentijds klaar bent met een toets verlaat je het lokaal. Je mag geen enkel vel 

papier dat op je tafel lag meenemen, ook geen kladblaadjes. 

o De laatste tien minuten van een toets mag niemand het lokaal verlaten en als de toets 

afgelopen is geeft de surveillant aan in welke volgorde het lokaal verlaten wordt.  

4. In de gangen, trappenhuizen, hal en B-kantine toiletten en in de pauze 

o Houd je aan de verplichte looproutes in de school, er is zoveel mogelijk eenrichtingsverkeer. 

Onvermijdelijk zijn de looproutes tussen lokalen langer. Houd je aan de aangegeven routes, 

ook al ben je langer onderweg. 

o Houd overal 1,5 meter afstand, ook in de gangen, trappenhuizen en op de toiletten. 

o Het gebruik van de kluisjes is niet toegestaan en er is geen verkoop in de kantine. De 

automaten zijn buiten gebruik, ook de watertap. Neem flesjes water mee van huis, vul geen 

flesjes in de toiletten. 

o In de pauzes verblijft iedereen buiten, buiten is gezonder dan binnen. Als er geen grote 

aantallen leerlingen aanwezig zijn kan bij slecht weer, in beperkte mate, gebruik worden 

gemaakt van de hal en de B-kantine. Houd ook daar afstand.   

o In TE4 gaan leerlingen met tussenuren naar huis. De teamleiders kunnen een uitzondering 

maken voor leerlingen die zeer ver weg wonen. 

o Je luncht buiten. Blijf zo veel mogelijk op het plein en houd daar afstand. 

o Ga je toch van het plein af, houd dan ook anderhalve meter afstand. Het Team Toezicht en 

Handhaving van de gemeente zal geregeld in de buurt surveilleren. De boetes zijn hoog. Een 

boete van €390 leidt tot justitiële documentatie. 

5. Bij aankomst en vertrek 

o Je gaat bij aankomst op school direct naar de plaats waar je zijn moet, je wacht niet op elkaar 

op het plein of in de fietsen- of scooterstalling. 

6. Vervoer en fietsen- en scooterstalling 

o Om druk op het openbaar vervoer te voorkomen wordt leerlingen die binnen een straal van 8 

km van de school wonen uitdrukkelijk verzocht om geen gebruik te maken van het openbaar 

vervoer. Zij komen op eigen gelegenheid naar school of worden gehaald en gebracht.  

 



o Willen leerlingen die buiten een straal van 8 km van school wonen en die niet op eigen 

gelegenheid naar school kunnen komen of gehaald en gebracht kunnen worden en dus 

afhankelijk zijn van het openbaar vervoer dit z.s.m. bekend maken via 

admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl. 

o De indeling van de fietsenstallingen blijft gehandhaafd. Houd voldoende afstand tussen de 

fietsen en handhaaf de anderhalve meter. Er is ruimte genoeg. Dat geldt ook voor de scooters. 

7. Klachten en ziekte 

o Als je gedurende de dag klachten (koorts, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid) 

ontwikkelt, meld je je af bij de receptie. Je ouders/verzorgers worden ingelicht. Ook eventuele 

broers of zussen worden geïnformeerd en naar huis gestuurd. 

o Als je tot een risicogroep behoort, of als je een gezinslid hebt dat behoort tot die groep, kun je 

worden vrijgesteld van onderwijs op school. Ouders/verzorgers beslissen dat in overleg met je 

teamleider. 

o De website van de GGD geeft goede, aanvullende informatie. 

8. Gezond verstand 

o De coronapandemie lijkt op de terugtocht maar is nog lang niet ten einde. Volgens 

deskundigen bestaat er een reële kans op een tweede uitbraak als Nederland weer ‘los’ gaat 

Gebruik in alle situaties je gezond verstand. Spreek elkaar op een correcte manier aan bij 

ongewenst gedrag of onvoldoende afstand houden. Accepteer dat je aangesproken wordt, we 

zijn samen verantwoordelijk. 

o Heb je tips voor de schoolleiding? Informeer de school via de mail: 

admhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl 
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