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Aan de leerlingen van Het Vlier en
hun ouders/verzorgers

Deventer, 19 maart 2020

Betreft: Corona update 10

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,
Graag informeren we jullie nader over actuele ontwikkelingen en besluitvorming binnen de school. In
eerste instantie richten we ons nu op de leerlingen van 5 havo en 6 vwo en hun ouders/verzorgers.
Op hen staat de meeste druk in verband met het centraal examen, dat vooralsnog op de geplande data
plaatsvindt.
Toch toetsweek voor 5H en 6V
Gisteren hebben wij de leerlingen laten weten dat TE3 voor 5 havo en 6 vwo gehandhaafd blijft. Dat is
niet zonder reden. Het ministerie van OC&W heeft besloten dat de schoolexamentoetsen moeten
doorgaan en dat vooralsnog het CSE gehandhaafd blijft op dezelfde data. We willen zoveel mogelijk
leerlingen in staat stellen hun volledige schooldossier op tijd af te ronden zodat ze deel kunnen nemen
aan het Centraal Schriftelijk Examen.
Alleen leerlingen die volledig klachtenvrij zijn v.w.b. neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en koorts
worden op school toegelaten. Wij verwachten dat iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid zal nemen.
Echter, in de periode waarin TE 3 wordt afgenomen zal een aantal leerlingen hooikoorts hebben. Er zijn
nu al pollen in de lucht en dat zal de komende periode alleen maar toenemen. We zijn niet in staat om
onderscheid te maken tussen verschillende soorten niesbuien. Ook leerlingen die ten gevolge van
hooikoorts niezen, blijven thuis. Er zal dus nogal wat ingehaald moeten worden en daar is tijd voor
nodig.
De optelsom van TE3, de geplande inhaaldagen, de correctie en het invoeren en controleren van de
cijfers, het controleren van de SE-resultaten door de leerlingen en het inleveren van de SE-resultaten bij
DUO (de SE-resultaten per vak moeten bij DUO zijn ingeleverd voordat het CE voor dat vak wordt
afgenomen) vraagt veel tijd. Daarbij moet enige rek worden ingebouwd, ook omdat er nog een aantal
vakantiedagen in de periode tot aan de start van het CE zitten. Dat is de reden dat TE3 plaatsvindt op de
geplande data. We gaan dus niet in op het verzoek van een aantal leerlingen en ouders/verzorgers om
de toetsweek te verplaatsen. Ook niet omdat we denken dat het aantal besmettingen in Nederland nog
toe zal nemen en we niet het risico willen nemen dat er nog meer leerlingen ziek worden en dus niet
kunnen deelnemen aan TE3.
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Alle collega’s van Het Vlier hebben heel veel begrip voor de positie waarin de leerlingen verkeren. Er is
bij velen stress voor TE3 en voor het CE en daarnaast spelen er door ieders hoofd allerlei gedachten die
te maken hebben met de eigen gezondheid en die van anderen en de maatschappelijke situatie waarin
we nu met elkaar verkeren. Door de oproepen tot ‘sociale afstand’ hebben veel leerlingen minder
vanzelfsprekende contacten dan anders, zeker als zij die oproepen serieus nemen. Ook dat kan lastig
zijn.
Voorbereiding op TE3 voor 5H en 6V
We horen van verschillende kanten dat velen van jullie goed aan het werk zijn. De PTA’s staan op de
website, via itslearning bieden de vakken heel veel materiaal aan. Studyflow is een aanrader. Teams
wordt meer en meer gebruikt. De basis voor digitale contactmomenten is het gewone lesrooster.
Docenten en schoolleiding vragen jullie vertrouwen te hebben in de toekomst, ook v.w.b. TE3 en het
centraal examen. Jullie hebben heel erg veel geleerd en het tot nu toe goed gedaan.
De gemiddelde SE-resultaten van Het Vlier zijn al jaren goed. De resultaten voor het centraal examen
zijn over een reeks van jaren uitstekend. De gemiddelde verschillen tussen de SE-resultaten en het CEresultaat zijn erg klein. We hebben geen enkele reden om te denken dat het bij jullie anders zal gaan. Er
zijn de laatste week weliswaar lessen uitgevallen, maar daar wordt indien nodig rekening mee
gehouden. Verreweg de meeste vakgroepen waren klaar met het aanbieden van nieuwe lesstof.
Jullie hebben meer dan genoeg onderwijs gehad om er vertrouwen in te hebben dat TE3 goed zal
verlopen en jullie goed voorbereid het centraal examen in zullen gaan.
Om eventuele vragen te beantwoorden en jullie een hart onder de riem te steken zullen de mentoren
van de eindexamenklassen een dezer dagen contact met jullie opnemen, als dat niet al gebeurd is.
Werken in Teams
De ene leerling is handiger in het werken met teams mee dan de andere. De volgende instructie moet
voor iedereen volstaan.
Teams is onderdeel van Office 365, kun je als programma / app installeren op je laptop, maar ook op je
telefoon. Vanuit Office 365 start je Teams vanuit de browser (FireFox, Chrome)

Je kunt ook na inloggen met je schoolmail Teams starten.
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Bij deelnemen aan een videochat er even aan denken dat je de microfoon dicht zet en de camera op
verzoek, als je een vraag hebt, aan zet.
Zet in de taakbalk, wordt zichtbaar door in het videobeeld te klikken, de chatfunctie aan.
Aan de rechterkant van het beeld verschijnt dan een venster waarin je vragen kunt stellen.
Hier de link naar de Carmel-instructie voor leerlingen:
https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/SCC_Instructie_Leerlingen
In onderstaande link Team in Jip en Janneke taal.
https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc&feature=youtu.be
Aanpassingen toetsstof 5H en 6V
Voor wat betreft de aanpassing in periode 3:
• In 6 vwo vervalt de praktische opdracht voor scheikunde;
• De eindshow voor BSM vervalt;
• Inhalen van lesblokken voor L.O. vervalt voor 5H en 6V;
• Voor de examenleerlingen 5H en 6V met Frans komt de schriftelijke toets literatuur in de
toetsweek te vervallen. Daarvoor in de plaats maken jullie een alternatieve opdracht die terug
te vinden is op itslearning en die ook via itslearning ingeleverd moet worden. De weging blijft
dezelfde;
• Het mondelinge tentamen Engels voor de leerlingen van 5H wordt digitaal via Teams
afgenomen, niet op school. Inschrijving voor het afnemen van het mondelinge tentamen gaat
via de eigen docent Engels;
• Voor het vak filosofie in havo 5 wordt de reguliere toets vervangen door een begrippentoets.
Meer informatie volgt via de docent filosofie in Itslearning.
• Het cijfer voor periode 3 voor BSM in 5 havo bestaat uitsluitend uit de beoordeling voor
bewegingsanalyse.
• Bij NLT voor vwo 6 wordt het cijfer uitsluitend gebaseerd op de beoordeling van de schriftelijke
toets in TE3.
We herhalen dit lijstje morgen, eventueel aangevuld met opmerkingen over andere vakken.
Voor de 15%-opdrachten in het 3e kwart hebben we het volgende besloten. Als alle leerlingen van 5
havo of 6 vwo zo’n opdracht hebben gemaakt voor dat vak, blijft de beoordeling staan. Zijn er
verschillen tussen lesgroepen (het ene cluster wel, het andere cluster nog niet) of binnen lesgroepen (de
ene leerling wel, de andere leerling nog niet) krijgen alle leerlingen het maximaal te behalen resultaat
toegekend.
Toetsroosters
Inhaalrooster kijkluistertoetsen 5 havo en 6 vwo: zie bijlage
Toetsrooster TE3 5 havo en 6 vwo: zie bijlage, tijden en lokalen volgen.
De bijlage inhaalrooster kijkluistertoetsen is niet conform AVG, maar nood in dit geval breekt wet.
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Afronden Schoolexamen en Centraal Examen
Om aan het Centraal Examen deel te kunnen nemen moet je de schoolexamens voor een vak afgelegd
hebben. We gaan ervan uit dat verreweg de meesten van jullie hierin zullen slagen
Stel dat het je niet voor alle vakken lukt om in het eerste tijdvak aan het centraal examen deel te
nemen, wat dan? Je kunt dan de ontbrekende examens afleggen in het tweede tijdvak en, als dat er te
veel zijn of het lukt helemaal niet, in het derde tijdvak in augustus. We lezen dat hogescholen en
universiteiten zich voorbereiden op een toelating die ruimer zal verlopen dan anders.
De school volgt de actualiteit nauwkeurig en past de besluitvorming daarop aan, zonder te vervallen in
de waan van de dag. Toch kan het zijn dat berichten niet met elkaar in lijn zijn. Als de politieke
besluitvorming wijzigt (voorbeeld: toetsweken) volgt de school de besluitvorming van de regering, in het
belang van de leerlingen. We blijven er immers op gericht dat de leerlingen steeds in staat worden
gesteld al hun schoolexamens af te ronden en het centraal examen in het eerste tijdvak af te leggen.
Maar onzekerheid blijft, bijvoorbeeld over het doorgaan van het centraal examen op de geplande data.
Daarover krijgen we, volgens de berichtgeving van de overheid tot nu toe, uiterlijk 6 april zekerheid.
4 havo, 4 vwo en 5 vwo
In deze brief is er relatief weinig informatie voor de leerlingen uit de voorexamenklassen. Dat betekent
niet dat we jullie vergeten zijn. We zijn ook druk bezig om na te denken over een programma voor jullie
klassen. Volgende week horen jullie ongetwijfeld neer.
Afgelastingen
Gisteren hebben we jullie laten weten welke reizen en uitwisselingen vervallen. Aan het lijstje wordt de
reis naar Berlijn toegevoegd.
We ontvingen verder bericht van de Stichting Carmelcollege dat de uitreiking van de Carmel Award
(prijzen voor de beste profielwerkstukken binnen de Stichting Carmelcollege), die dit jaar op Het Vlier
gepland was, niet doorgaat.
Tot zover de berichtgeving van vandaag. Het is weer een hele lijst geworden. Alle collega’s op school en
thuis leven met jullie mee en hopen en verwachten dat jullie vol goede moed verder zult gaan.
Morgen volgt weer een update.

Met vriendelijke groet,

A.G.F. Jansen
directeur Het Vlier
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HAVO 5
toetstijden & plek van toetsing komt nog
Toetsrooster TE3
datum min Toetsnaam
do 26 mrt 2020 90 V5H nat
do 26 mrt 2020 60 V5H ges

lln
85
177

vr 27 mrt 2020
vr 27 mrt 2020
vr 27 mrt 2020

60 V5H ak
60 V5H wisd
90 V5H kubv

85
12
46

ma 30 mrt 2020
ma 30 mrt 2020
ma 30 mrt 2020

90 V5H wisb
60 V5H maw
90 V5H wisa

88
106
241

di 31 mrt 2020
di 31 mrt 2020

90 V5H biol
60 V5H econ

181
142

wo 01 apr 2020 60 V5H dutl
wo 01 apr 2020 90 V5H schk
wo 01 apr 2020 150 V5H mu PW/ST

90
188
16

do 02 apr 2020
do 02 apr 2020
do 02 apr 2020
do 02 apr 2020

88
29
23
67

60
60
60
90

V5H bsm
V5H fi
V5H hndv
V5H beco

19-3-2020

TW3 def H5 V6 18 mrt / H5 per dag

VWO 6
toetstijden & plek van toetsing komt nog
Toetsrooster TE3
datum min Toetsnaam
do 26 mrt 2020 90 V6V wisa
do 26 mrt 2020 60 V6V ak
do 26 mrt 2020 90 V6V wisb
vr 27 mrt 2020
vr 27 mrt 2020
vr 27 mrt 2020

90 V6V schk
90 V6V wisc
90 V6V entl

ma 30 mrt 2020 60
ma 30 mrt 2020 90
ma 30 mrt 2020 90
ma 30 mrt 2020 150

V6V ges
V6V nat
V6V kubv
V6V mu ST/PW

di 31 mrt 2020 60 V6V maw
di 31 mrt 2020 120 V6V ltc
di 31 mrt 2020 60 V6V fi
di 31 mrt 2020 60 V6V hndv
wo 01 apr 2020
wo 01 apr 2020
wo 01 apr 2020

lln
84
38
99
117
5
192
87
102
19
8
59
29
12
11

60 V6V fatl
90 V6V mo
90 V6V wisd

64
42
10

do 02 apr 2020 60 V6V econ
do 02 apr 2020 90 V6V biol
do 02 apr 2020 120 V6V gtc

71
109
8

19-3-2020

TW3 def H5 V6 18 mrt / V6 per dag

