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

Deventer, 29 mei 2020

Betreft: corona update 31

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zijn alle facultatieve toetsen afgerond, de cijfers gecontroleerd en de
resultaatsverbeteringstoetsen door leerlingen aangevraagd. Het schooljaar komt zo langzamerhand ook
voor jullie tot een einde. In deze update lees je meer over de uitslagdag en de diploma-uitreiking.
4 juni uitslagdag
Hoewel veel leerlingen al weten of ze geslaagd zijn of niet, is de officiële uitslagdag volgende week op
donderdag 4 juni. Mentoren zullen op die dag vanaf 10.00 uur alle leerlingen bellen over de uitslag.
Vanaf 16.00 uur start de alternatieve Roosjesavond. Je vindt het rooster in een bijlage. Omdat alles
RIVM-proof moet, is het van belang dat je de aanwijzingen en tijden goed opvolgt! Hieronder vind je
nogmaals de gang van zaken op school op deze dag.
Er komen steeds twee klassen tegelijk binnen in de hal. De leerlingen lopen met 2 meter afstand naar
hun mentoren. 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.
Dan controleer je de cijfers opnieuw en je naam op de cijferlijst (deze zijn overgenomen uit SOM). Kijk
ook naar je officiële namen en de spelling daarvan. Controleer ook je geboorteplaats. Als de lijst, je
namen of de geboorteplaats niet correct zijn, 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 alles zaken goed te controleren: je namen en je geboorteplaats komen ook op je
diploma. De cijfers worden overgenomen op de cijferlijst bij je diploma. Je kunt alleen iets laten
veranderen op de administratie als je een ID-bewijs bij je hebt. Neem dat dus voor de zekerheid mee.
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.
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Leerlingen die nog niet geslaagd zijn, zijn uiteraard op Roosjesavond ook van harte uitgenodigd. Niet alle
leerlingen vinden het echter prettig om dan op school te komen. Zij kunnen dan met hun mentor, als zij
dat willen, een afspraak maken om hun voorlopige cijferlijst op een ander moment op te halen. Hopelijk
lukt het hun om alsnog te slagen na het maken van de resultaatsverbeteringstoetsen!
Diploma-uitreikingen verplaatst naar 2 juli
Eerder gaven we aan dat de diploma-uitreiking op 26 juni vanwege de Corona-maatregelen alleen met
leerlingen per klas op school zou zijn. Met ingang van 1 juli 2020 wordt echter het maximumaantal
personen in een ruimte verhoogd van 30 naar 100 personen, als de inrichting van de ruimte kan voldoen
aan de bekende richtlijnen. Bij ons is dat in de hal en de B-kantine het geval.
We verplaatsen de diploma-uitreikingen daarom naar donderdag 2 juli. We kunnen ons voorstellen dat
dit wellicht wat vraagt van de planning thuis. We weten echter uit ervaring dat de dag van de diplomauitreiking zo’n belangrijk moment in het leven van veel leerlingen en ouders is, dat we er toch toe
hebben besloten de uitreikingen te verplaatsen.
Nog steeds worden de diploma’s per klas uitgereikt. Vanwege het maximumaantal personen dat
aanwezig mag zijn in een ruimte, mag iedere leerling ten hoogste twee gasten meenemen. Helaas is het
noodzakelijk hierop streng toe te zien. De leerling komt samen met zijn gasten naar binnen en
registreert zich op een klassenlijst. Gasten die aankomen als de desbetreffende leerling al binnen is,
kunnen niet meer worden toegelaten. Het nieuwe rooster is bijgevoegd.
De routes binnen de school
De conciërges hebben d.m.v. het aanbrengen van lijnen en ophangen van signaalborden zo goed
mogelijk eenrichtingsverkeer binnen de school en de fietsenstallingen georganiseerd. We vragen je voor
je eigen veiligheid en die van anderen de aanwijzingen op te volgen, ook al betekent dat dat je soms een
stukje moet omlopen. Op hoofdlijnen gaat het om het volgende:
1. De looprichtingen zijn zoveel mogelijk aangegeven aan de plafonds.
2. Overschrijd geen gele lijnen, behalve voor toiletbezoek.
3. In de trappenhuizen geldt eenrichtingsverkeer.
Trappenhuizen naast de conciërgekamer en direct links van de leerlingeningang: naar boven.
Trappenhuizen naast de receptie en bij het decanaat: naar beneden.
4. In de omlopen bij de lokalen in leertoren 1 (waar o.a. de mediatheek is) is eenrichtingsverkeer
met de klok mee.
5. In de omlopen in leertoren twee (waar o.a. de kunstvakken zich bevinden) eenrichtingsverkeer
tegen de klok in.
6. De brede gangen zijn met tape verdeeld in twee stroken. Zo is tweerichtingsverkeer mogelijk.
7. De smalle gang naar A11 en het EP: tweerichtingsverkeer, rechts houden met gezond verstand,
geef elkaar de ruimte.
8. De smalle gang in de B-kantine naar de gymzalen en collegezaal heeft tweerichtingsverkeer,
rechtshouden met gezond verstand en geef elkaar de ruimte.
9. Het trappenhuis naar de gymzalen en de collegezaal heeft tweerichtingsverkeer. Als je rechts
houdt, is het voor iedereen veilig.
10. Zaal 1: via de kleedkamers van 1 naar binnen, via de kleedkamers van 2 naar buiten.
11. Zaal 2: via de kleedkamers van 1 naar binnen, via de kleedkamers van 2 naar buiten.
12. Zaal 3: via de kleedkamers van 3 naar binnen, via de kleedkamers van 4 naar buiten.
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13. Zaal 4/collegezaal: helemaal naar boven in het trappenhuis. De brede gang naar zaal 4 heeft
tweerichtingsverkeer. Als je rechts houdt, is het voor iedereen veilig.
14. Mediatheek: naar binnen via de hoofdingang, naar buiten via de uitgang bij het kopieerapparaat
15. Fietsenstallingen: 4 en 5 vwo gebruiken de voorste stalling, 4 havo de achterste.
16. Stal je fiets niet bij de afzettingen en gun elkaar de ruimte bij het binnenkomen en verlaten van
de stalling.
17. Voor alles: gebruik je gezond verstand en kom met tips als het beter kan.
Bij ontruiming van het gebouw vervallen alle regels en kies je de dichtstbij gelegen (nood)uitgang.
We hopen je op 4 juni te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,

A. Jansen,
directeur Het Vlier
bijlage 1: rooster Roosjesavond 4 juni
Bijlage 2: rooster diploma-uitreikingen 2 juli
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Rooster Roosjesavond
Donderdag 4 juni
Tijd
16.00 - 16.20
16.00 - 16.20
16.30 - 16.50
16.30 - 16.50
17.00 - 17.20
17.00 - 17.20
17.30 - 17.50
17.30 - 17.50
18.00 - 18.20
18.00 - 18.20
18.30 - 18.50
18.30 - 18.50
19.00 - 19.20
19.00 - 19.20
19.30 - 19.50
19.30 - 19.50
20.00 - 20.20
20.00 - 20.20
20.30 - 20.50

Klas
5HA
5HB
6VA
6VB
5HC
5HD
6VC
6VD
5HE
5HF
6VE
6VF
5HG
5Hi
5HJ
5HK
5HL
5HM
5HN

Mentor
KZR
HVD
DKH
NBR
MRP
ROB
WOP
GDL
GKP
ROG
BTN
SPM
ZWE
MBA
GOE
ATM
VSC
OTT
VST

Diploma Uitreiking 2019-2020
Rooster donderdag 2 juli
Tijd
Klas A-kantine
10.00 - 11.00
11.00-12.00
6VA
12.00-13.00
5HC
13.00-14.00
5HL
14.00-15.00
5HE
15.00-16.00
5HA
16.00-17.00
5HD
17.00-18.00
6VC
18.00-19.00
6VD
19.00-20.00
6VE

Klas B-kantine
5HF
5HB
5HN
6VB
5HJ
5Hi
6VF
5HM
5HG
5HK

