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Nieuwsbrief 2020-01 Het Vlier  
 

 
Deventer,  13 augustus 2020 

 

Kenmerk: BRI/KSS 
 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 
 
We hopen dat ieder van jullie een goede vakantie heeft gehad en gezond is gebleven. 
Afgelopen week was de start van de scholen voor Voortgezet Onderwijs volop in het nieuws. Gelukkig 
mogen we volgende week weer allemaal naar school. Leren is een sociaal proces, waarbij het van belang 
is dat docent en leerlingen, maar ook leerlingen onderling, elkaar ontmoeten. Dat neemt niet weg dat 
we ook in het nieuwe schooljaar zorgvuldig moeten en willen omgaan met de veiligheidsmaatregelen 
die nodig zijn. 
 
In de periode voor de zomervakantie zijn er talloze corona-updates gemaild om je/u zo goed mogelijk op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen.   
Dit schooljaar willen we je/u niet alleen informeren over Corona maar over allerlei  belangrijke 
activiteiten en ontwikkelingen in de school. We zullen deze nieuwsbrief regelmatig uitbrengen.  
 
Wij kijken er naar uit jullie weer te zien. Speciaal welkom aan leerlingen van klas 4 die voor het eerst 
naar Het Vlier komen. We zijn van plan er weer een prachtig schooljaar van te maken waarin alle 
leerlingen de ruimte krijgen en nemen om zich ten volle te ontwikkelen. We hopen dat we dat in een 
fijne samenwerking kunnen doen met jullie als leerlingen en u als ouders of verzorgers.  
 
Namens de gehele schoolleiding, 

 

 

 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 
 
 

In deze eerste nieuwsbrief: 
- Coronamaatregelen  
- Rooster en lestijden 
- Schoolbel 
- Introductie en start van de lessen 
- Voorlichtingsavonden 
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Coronamaatregelen 
Om de veiligheid te waarborgen hebben we de volgende maatregelen getroffen. Deze worden tijdens de 
introductie ook door de mentor besproken met de leerlingen. 
 
Quarantaine 
Mogelijkerwijs bent u met uw kind op vakantie geweest in een gebied waar volgens het RIVM code 
oranje of code rood geldt. In dat geval dient ieder lid van het gezelschap na thuiskomst 14 dagen in 
quarantaine te gaan. Het is belangrijk dat u deze richtlijn volgt. Mocht uw kind om die reden aan het 
begin van het schooljaar niet meteen op school kunnen verschijnen, wilt u dat dan uiterlijk vrijdag 14 
augustus telefonisch melden aan de administratie? 
Net als vóór de zomervakantie geldt de opdracht om thuis te blijven als je coronaverschijnselen, (koorts, 
hoesten, loopneus) vertoont. Wilt u ook dat via de administratie laten weten en een bericht aan de 
mentor sturen. 
 
In het gebouw 
De anderhalve meter afstand tussen de leerlingen onderling is niet langer van kracht. Wel de anderhalve 
meter ten opzichte van de medewerkers van de school. Leerlingen moeten zich daar goed bewust van 
zijn. Alleen zo kunnen medewerkers ook voor hun eigen veiligheid zorgen.  
Bij binnenkomst in de school en de klaslokalen moeten leerlingen hun handen ontsmetten. 
Na de les worden de tafels en stoelen ontsmet. Tijdens de leswissel lopen leerlingen via de aangegeven 
looproute naar het volgende lokaal. 
 
Lessen 
In principe gaan alle lessen volledig volgens rooster door. Het is mogelijk dat een docent of een leerling 
vanwege Corona niet naar school kan komen. In dat geval wordt een passend alternatief geboden.  
We bieden docenten aan om in de les een mondkapje of gezichtsscherm te dragen. Het kan dus zijn dat 
leerlingen daar in de les mee geconfronteerd worden.  
 
Ventilatie 
Onze school heeft een klimaatbeheersingssysteem. Dat reguleert de temperatuur en de hoeveelheid 
CO2 in de lucht. De lucht in elk lokaal wordt enkele keren per uur volledig ververst. Het systeem is in 
april, naar aanleiding van de coronamaatregelen, in opdracht van de stichting Carmelcollege door de 
installateur gecontroleerd en veilig bevonden.  
De airco in de mediatheek mag naar aanleiding van die controle niet aan. Dat betekent bij hogere 
temperaturen dat we minder leerlingen tegelijkertijd in de mediatheek kunnen ontvangen. 
 
 
Rooster en lestijden 
Vanaf vrijdag is het rooster te zien. In de bovenbouw is het maken van een rooster complex. Omdat we 
leerlingen veel keuzemogelijkheden willen bieden hebben we alle uren van de dag nodig. Dat betekent 
dat er ook regelmatig tussenuren en een 9e uur zijn ingeroosterd.  
Daarnaast zijn de lessen in de bovenbouw niet allemaal klassikaal maar zijn er vooral clustergroepen: 
een groep leerlingen die hetzelfde vak gekozen hebben. Daardoor is wisselen van klas niet mogelijk. 
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Om de drukte in het gebouw tijdens de pauzes en de leswisselingen wat te verminderen, gaan we 
werken met gespreide pauzes. Dat betekent dat de lestijden rondom de pauzes voor havo en vwo 
verschillen. 
 
Hieronder vind je de lestijden: 
 

  havo   vwo 

1e uur 08. 15 - 09.05 1e uur 08.15 - 09.05 

2e uur 09.05 - 09.55 2e uur 09.05 - 09.55 

  Pauze (20 min) 3e uur 09.55 - 10.45 

3e uur 10.15 - 11.05   Pauze (20 min) 

4e uur 11.05 - 11.55 4e uur 11.05 - 11.55 

  Pauze (30 min) 5e uur 11.55 - 12.45 

5e uur 12.25 - 13.15   Pauze (30 min) 

6e uur 13.15 - 14.05 6e uur 13.15 - 14.05 

  Pauze (20 min) 7e uur 14.05 - 14.55 

7e uur 14.25 - 15.15   Pauze (20 min) 

8e uur 15.15 - 16.05 8e uur 15.15 - 16.05 

9e uur 16.06 – 16.55 9e uur 16.05 – 16.55 

 
 
Schoolbel 
Alleen ’s ochtends om 8.10 uur en 8.15 uur zal er een bel gaan om de starttijd van de lessen aan te 
geven. Gedurende de rest van de dag is er geen bel om lessen niet te verstoren. Van de leerlingen wordt 
verwacht dat ze op tijd in het lokaal zijn voor hun lessen. 
 
 
Introductie en start lessen 
Via de schoolmail ontvang je het programma met tijden voor de introductie op maandag (havo4, havo5, 
vwo4) of dinsdag (vwo5 en 6). Kijk goed naar deze mail voor de tijden. De lessen starten voor alle 
leerlingen op dinsdag het 3e uur. Om de voorbereidingen voor de K-uren goed te kunnen treffen, 
vervallen deze de eerste week nog. De K-uren starten in de week van 24 augustus. 
 
 
Voorlichtingsavonden 
In de jaarplanning van Het Vlier staan de voorlichtingsavonden aangegeven die we voor alle leerjaren 
gepland hebben. Uit organisatorische overwegingen moet je een jaarplanning al in het voorafgaande 
schooljaar maken. Dat is in dit geval ook gebeurd. Het lijkt vrijwel onmogelijk dat we dit najaar 
ouderavonden kunnen organiseren op de manier die we gewend zijn. Er zijn geen ruimtes in de school 
waar we grote groepen ouders mogen ontvangen.  
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De organisatie en vorm van de voorlichtingsavonden zal daarom aangepast worden. We streven er wel 
naar om de in de jaarplanning opgenomen data te handhaven. Ouders en leerlingen krijgen in de 
komende weken nader bericht over de organisatie van de voorlichtingsavonden. 
 

 

 

 


