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Nieuwsbrief 2020-04 Het Vlier  
 

 
Deventer,  11 september 2020 

 

Kenmerk: BRI/KSS 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u informatie over corona, catering in school en Studiekring. 
 
Corona 

Stand van zaken 
Het Vlier kreeg afgelopen week te maken met een leerling die besmet was met het coronavirus. We 
hebben u daarover bericht en willen u graag op de hoogte stellen over de actuele stand van zaken. De 
leerling die het betreft heeft pas thuis klachten gekregen en is direct thuis gebleven en getest. De school 
heeft contact gehad met de GGD en er heeft een contactonderzoek plaatsgevonden vanuit de GGD. 
Vanwege privacy overwegingen kan de GGD geen mededelingen doen aan de school over eventuele 
overige besmettingen van leerlingen of medewerkers van de school. We hebben echter in de loop van 
vorige én deze week geen berichten van ouders of collega’s gehad dat een leerling of collega positief 
getest is. Aangezien de besmetting van onze leerling ondertussen tien dagen geleden is kunnen we er 
gelukkig van uit gaan dat het bij één besmetting gebleven is. Nog belangrijker is het bericht dat onze 
leerling slechts lichte klachten gehad heeft, ondertussen volledig beter is en weer gewoon naar school 
mag omdat het besmettingsrisico voorbij is.  
We hopen dat het bij deze ene besmetting blijft maar houden er rekening mee dat dit scenario zich nog 
vaker voor kan doen bij een leerling van Het Vlier. We hopen en verwachten dat ouders en leerlingen 
ook in de toekomst de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen en dat een leerling, bij klachten die 
samen kunnen hangen met het coronavirus, direct thuis blijft en zich laat testen. Op die manier is de 
kans zo groot mogelijk dat de school voor alle andere leerlingen en medewerkers zo goed en veilig 
mogelijk kan blijven opereren. 
 
Lessen voor leerlingen die 10 dagen (of langer) in quarantaine zitten 
Leerlingen die 10 dagen thuis in quarantaine zitten kunnen de lessen meekijken via het programma 
Teams. We hebben daarbij de volgende afspraak gemaakt: 

- Docenten starten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk op de 3e dag van de 10 dagenquarantaine 
met het geven van ‘hybride’ lessen, zodat de leerling de lessen kan volgen via Teams. In elk 
lokaal staat een webcam, zodat de leerling mee kan kijken. Niet ieder lesonderdeel leent zich 
voor meekijken op afstand. De leerling moet in ieder geval de instructiemomenten van elke les 
mee kunnen kijken.  

- Leerlingen kunnen de eerste twee dagen werken aan de planning in It’s learning. De leerling 
blijft verantwoordelijk voor het werken aan taken die in de planning in It’s learning staan. 

- De mentor neemt uiterlijk de 2e dag van absentie telefonisch contact op met de leerling om het 
bovenstaande toe te lichten. 
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Leerlingen die een paar dagen thuis zijn en wachten op een testuitslag kunnen doorwerken aan de 
vakken via de planning in It’s learning.  
 
We zijn bezig met het vormen van een invalpoule voor docenten. Wanneer een docent thuis in 
quarantaine zit of in afwachting is van een testuitslag en zelf geen klachten heeft gaat de les gewoon 
door.  Leerlingen zitten onder leiding van een invaller volgens hun rooster in het lokaal en krijgen via 
de docent een instructie over de invulling van die les. Deze invalpoule is nog niet groot genoeg, dus 
we kunnen dit nog niet direct voor alle lessen realiseren. Wanneer er geen invaller beschikbaar is, zal 
in het rooster zichtbaar worden dat de les uitvalt. De docent zal de leerlingen dan op de hoogte 
stellen. 
 
Catering in school 
Vanaf maandag 14 september is er weer catering in de school. Cateringbedrijf ‘Bekedam food & events’ 
zal in de B-kantine allerlei warme en koude broodjes, drankjes, zuivelproducten, groente, fruit en warme 
snacks verkopen. Het aanbod voldoet aan de richtlijnen ’Voedingscentrum – gezonde schoolkantine’. 
We zijn blij dat leerlingen op deze manier binnen de school iets (gezonds) kunnen kopen. 
Veel leerlingen lopen in de pauze naar de supermarkt in de wijk. Dat mag natuurlijk, maar we krijgen 
vanuit de buurt veel klachten over het afval dat ze daarbij op de grond gooien. We zullen daar als school 
aandacht aan besteden, maar hopen ook dat veel meer leerlingen binnen de school blijven nu we een 
eigen aanbod hebben.  
 
Studiekring 
Als school werken we samen met Studiekring. Hieronder vindt u informatie van Studiekring over hun 
aanbod. 
 

Het schooljaar is weer volop van start gegaan en, na een bewogen periode, hebben de leerlingen 
de draad weer opgepakt. Een aantal leerlingen is nieuw op Het Vlier. Een periode met nieuwe 
leraren, nieuwe vakken en huiswerk. Maar ook leerlingen die al een tijd op Het Vlier zitten en 
misschien wel het examenjaar in gaan.  
Studievaardigheden zijn daarbij voor iedere leerling belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan goed 
kunnen plannen, leren leren, het huiswerk bijhouden en het niet laten afleiden door de telefoon of 
tablet. Studiekring kan hiermee helpen. Wij geven op school intensieve huiswerkbegeleiding, 
huiswerkklas, hulp bij het examenjaar, vakinhoudelijke bijlessen en studiecoaching.  
Om het schooljaar goed te starten kunt u denken aan extra hulp bij Studiekring, zodat thuis 
gewoon thuis kan blijven. Door zoveel mogelijk het huiswerk doordeweeks te maken, houdt uw 
zoon of dochter ook meer tijd over in het weekend.  
Huiswerkbegeleiding en huiswerkklas is waar Studiekring de meeste leerlingen in ondersteunt. Ze 
komen 2 tot 5 dagen per week naar onze vestiging. Daar staan onze studiecoaches klaar om te 
helpen met plannen en organiseren, met vragen over de lesstof, met slimme tips over hoe je het 
beste leert en met overhoren. Daarnaast hebben we een handige App waarin de leerling zijn 
planning kan maken.  
Tijdens een intakegesprek kijken we samen met u waar uw zoon of dochter hulp nodig heeft en 
maken we een plan van aanpak. Hierin verwerken we onder andere wat de leerling gaat leren, de 
aandachtspunten en het aantal uren dat we gaan begeleiden.  
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De voordelen op een rijtje:  
• Al het huiswerk op tijd af  

• Met meer zelfvertrouwen naar school  

• Sneller en efficiënter leren  

• Overhoren van het leerwerk en controleren van het maakwerk  

• Rustige werkplek  

• Uitstelgedrag is verleden tijd  

• Vrije tijd is écht vrije tijd  
 
Via ons leerlingvolgsysteem houden we de ouders dagelijks op de hoogte van de voortgang en 
iedere periode gaan we even zitten en bespreken we hoe het gaat. Zo weten we precies hoe uw 
zoon of dochter ervoor staat.  
 
Bijles  
Moeite met een bepaald vak of achterstanden wegwerken, dan is bijles een mogelijkheid om alles 
weer op orde te krijgen. De voordelen van bijles zijn:  
• 1-op-1 begeleiding  

• Achterstanden worden weggewerkt  

• Met meer zelfvertrouwen naar school  

• Cijfers gaan omhoog  

• Snel weer grip op een lastig vak  
• Meer motivatie  
 
Studiecoaching  
Het doel van coaching is om goed te leren plannen en leren. De voordelen op een rijtje:  
• 1-op-1 begeleiding  

• Hulp bij het plannen en organiseren van schoolwerk  

• Studievaardigheden versterken  

• Wekelijkse evaluaties waarin we ook de voortgang bespreken  
 
Het examenjaar  
Ondersteuning in het examenjaar geeft de kans om het maximale uit dit jaar te halen. Het pakket 
is bedoeld voor examenleerlingen die hard willen werken aan mooie resultaten en hun 
zelfvertrouwen. Met deze dienst helpen we de leerling met een combinatie van verschillende 
diensten naar keuze.  
• Intensieve en persoonlijke begeleiding gedurende het hele schooljaar  

• Een op maat gemaakt programma, afgestemd op de behoefte en wensen van de leerling  

• De leerling krijgt grip op de examenstof met examentrainingen  

• We houden continu de resultaten van de leerling in beeld  
 
Heeft u vragen over Studiekring of wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw zoon of 
dochter, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Bent u benieuwd of huiswerkbegeleiding iets 
voor uw zoon of dochter is. Meldt u hem of haar gerust aan voor een gratis meeloopmiddag.  
U kunt mij bereiken via dianasterken@studiekring.nl of mobiel 06 53858953. Meer informatie is te 
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vinden op www.studiekring.nl.  
Met een leerzame groet,  
Team Studiekring Deventer Het Vlier  
Diana Sterken Vestigingscoördinator 
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 


