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Nieuwsbrief 2020-05 Het Vlier  
 
 
Deventer,  2 oktober 2020 
Kenmerk: BRI/KSS 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u informatie over  

• mondkapjes 
• ventilatie 
• supermarktbezoek door leerlingen  
• opbrengsten enquête “leren op afstand”  
• lesgeven aan leerlingen die thuis in quarantaine zitten  
• examendocumenten en schoolgids  
• reizen en excursies  
• Etty goes Cycling 

 
 
Mondkapjes 

Vanaf maandag 5 oktober geldt voor alle locaties van het Etty Hillesum Lyceum het dringende advies 
aan leerlingen en onderwijspersoneel om een mondkapje te dragen in de pauzes en bij het wisselen van 
de lessen. Wij volgen daarmee het advies van minister Slob op.  
 
Leerlingen hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden van het RIVM, wel tot het 
onderwijspersoneel. Op drukke plekken en momenten, zoals in de pauze en bij leswisselingen is het niet 
altijd mogelijk de onderlinge afstand goed te bewaren. Het dragen van een mondkapje biedt dan 
uitkomst. In de lessen kan het mondkapje af. Kort samengevat is het advies dus: loop je dan heb je een 
kapje op, zit je dan kan hij af. Bij praktijklessen waar het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te 
houden tot het onderwijspersoneel adviseren wij de leerlingen dringend ook een mondkapje te dragen.  
 
Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging 
daarvan. Het blijft dus van belang om afstand te houden, handen te ontsmetten, in de elleboog te 
hoesten en thuis te blijven bij klachten. 
  
Wij begrijpen dat het voor leerlingen vervelend is om met mondkapjes te lopen. We willen u als 
ouders/verzorgers vragen de bedoeling hiervan te bespreken met uw zoon/dochter, zodat we samen 
het risico op verspreiding kunnen verkleinen en we zolang mogelijk onderwijs op school kunnen geven. 
Wij zullen dat natuurlijk ook bespreken met de leerlingen en er via de intercom aandacht aan besteden. 
 
Informatiebrief over ventilatie 

Vanochtend heeft u een mail ontvangen met een brief vanuit de centrale directie over de 
ventilatiesystemen van het Etty Hillesum Lyceum. Graag uw aandacht daarvoor. 
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Supermarktbezoek door leerlingen  

Nu het besmettingsrisico toeneemt krijgen we steeds meer vragen van mensen uit de wijk die zich niet 
veilig voelen in de supermarkt, omdat leerlingen in groepen van 8 of 9 met ieder een eigen 
winkelwagentje naar binnen gaan en in groepen bij bepaalde schappen samendrommen. Daarom 
vragen we met klem aan al onze leerlingen om de komende week niet naar de supermarkt te gaan. We 
hebben een eigen catering in de school met lekkere verse broodjes en andere versnaperingen. We 
zullen dit maandag ook omroepen via de intercom. 
 
Opbrengsten enquête “Leren op afstand” mei 2020 

In mei 2020 is een enquête afgenomen onder leerlingen, docenten en ouders van Het Vlier over de 
ervaring met het afstandsleren. Een analyse van de opbrengsten vindt u op onze website onder de 
ouderraad https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten20-21/Ouderraad20-
21/Opbrengsten_Enquete_leren_op_afstand_v3.pdf 
 
In het kort: 

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit deze enquête is dat het directe contact tussen 
leerlingen onderling en leerlingen met docenten zeer gemist wordt bij de online manier van lesgeven 
zoals die is vormgegeven in de periode waarin leerlingen gedwongen thuis zaten in verband met 
Covid-19. 
 
Daarnaast bleek dat het informeren naar aanwezigheid hulpmiddelen thuis bij leerlingen te weinig 
aandacht heeft gekregen. Helemaal omdat de manier van lesgeven hier volledig op was gebaseerd.  
 
Overigens werd de communicatie van school naar leerlingen en ouders wel (licht) positief beoordeeld. 
 
De vergelijking van dezelfde vragen bij verschillende groepen leert dat de verschillende groepen de 
zaken over het algemeen hetzelfde ervaren. Er is dus weinig verschil in hoe docenten, leerlingen en 
ouders naar de gevraagde kwesties kijken. 
 
De analyse is afgelopen maandag besproken in de ouderraad. De ouderraad gaf naar aanleiding van 
deze bespreking 3 aanbevelingen mee voor de toekomst (mochten we onverhoopt weer volledig over 
moeten gaan op afstandsonderwijs).  
 

1) Roosters aanhouden!!! Geeft veel minder onrust en gedoe.  
2) Meer eenduidigheid in het lesgeven. 
3) Meer en eerder contact met mentoren is absoluut gewenst. 

 
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de leerlingenraad zullen de uitkomsten ook besproken 
worden. Ook in schoolleiding en docententeams nemen we de uitkomsten mee in de voorbereiding op 
een eventuele 2e periode van afstandsonderwijs. We hopen natuurlijk dat dat niet nodig is.   
 

https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten20-21/Ouderraad20-21/Opbrengsten_Enquete_leren_op_afstand_v3.pdf
https://hetvlier-ehl.nl/images/Documenten20-21/Ouderraad20-21/Opbrengsten_Enquete_leren_op_afstand_v3.pdf
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Lesgeven aan leerlingen die thuis in quarantaine zitten 

De 3 aanbevelingen van de ouderraad worden al zo goed mogelijk toegepast bij het lesgeven aan 
leerlingen die thuis moeten blijven, maar niet ziek zijn. We hebben daarover de volgende afspraken: 
 

- Lesrooster: Leerlingen kunnen alle lessen volgens het reguliere lesrooster volgen via Teams. Alle 
lessen staan klaar in Teams, dus de leerling kan zelf ‘deelnemen’. Leerlingen die niet ziek zijn 
hebben ook leerplicht/leerrecht dus het is van belang dat de leerling zelf op tijd aan het begin 
van een les inlogt in Teams en deelneemt aan de les.  

- Eenduidigheid: Docenten laten leerlingen meekijken via de camera of zetten een heldere 
opdracht klaar in Teams. Het ene lesonderdeel leent zich meer voor meekijken via de camera, 
bij het andere onderdeel is het werken aan een opdracht effectiever. Er is dus bij iedere les 
contact tussen docent en thuiszittende leerlingen via Teams.  

- Contact mentor: de mentor neemt bij leerlingen die thuis zitten contact op, om te horen of alles 
goed loopt en duidelijk is. 

 
Examendocumenten en schoolgids 

Per 1 oktober staan alle examendocumenten online op de website. Deze kunt u vinden op 
https://hetvlier-ehl.nl/praktisch onder de kop ‘Onderwijs’ en vervolgens ‘Examendocumenten’.  
 
Ook de schoolgids staat online en is te vinden op https://hetvlier-ehl.nl/praktisch onder de kop 
‘Onderwijs’ en vervolgens ‘Schoolgids’. 
 
Reizen en excursies  

De leerlingen uit 5vwo en 4havo kunnen normaliter inschrijven voor internationale uitwisselingen of 
vakgebonden internationale reizen. We proberen leerlingen op deze manier kennis te laten maken met 
andere culturen en waar mogelijk met het dagelijkse leven van hun leeftijdsgenoten in andere delen van 
met name Europa. Het moge duidelijk zijn dat dit onder de huidige omstandigheden niet mogelijk is. We 
hebben dit schooljaar in een vroeg stadium al besloten om alle reizen en excursies voorlopig niet door 
te laten gaan.  
  
De Stichting Carmelcollege heeft voor al haar scholen aangegeven dat het organiseren van reizen in 
ieder geval tot 1 februari onwenselijk is in verband met de veiligheid van leerlingen en collega’s. Daarna 
wordt de situatie in Nederland en andere landen opnieuw ingeschat en zal er een nieuwe afweging 
gemaakt worden met betrekking tot binnenlandse of internationale reizen en excursies. In februari zal 
de schoolleiding van Het Vlier, rekening houdend met de adviezen van de Stichting Carmelcollege, een 
besluit nemen ten aanzien van de buitenschoolse activiteiten die later in dit schooljaar gepland staan. 
Indien nodig zullen activiteiten afgelast worden. We zullen geen reizen of excursies uitstellen naar een 
volgend leerjaar.   
 
Binnenkort ontvangt u een mail voor de ouderbijdrage via Wiscollect. De bedragen voor eendaagse 
excursies zijn daarin niet opgenomen. Mocht een excursie in het voorjaar van 2021  toch door kunnen 
gaan, dan zullen de kosten daarvoor achteraf gefactureerd worden. 
 

https://hetvlier-ehl.nl/praktisch
https://hetvlier-ehl.nl/praktisch
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Etty goes Cycling driedaagse sponsorfietstocht 

Op donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 juni 2021 zal de tweede editie van Etty goes Cycling 
plaatsvinden. Het evenement betreft een Etty Hillesum Lyceum sponsorfietstocht van en naar onze 
school in Deventer. In het schooljaar 2018-2019 heeft de eerste editie van Etty goes Cycling 
plaatsgevonden. In dat jaar fietste een groep van zestig leerlingen, ouders en docenten van het Etty 
Hillesum Lyceum van de Oegandese Ambassade in Brussel naar onze school in Deventer. Het gaat om 
een uniek evenement waarbij leerlingen, ouders en docenten van alle locaties samen fietsen voor 
Uganda. Deelname aan de driedaagse sponsorfietstocht van circa 300 km staat open voor alle sportieve 
leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum. 
 
Heeft u een sportieve zoon of dochter die houdt van een 
uitdaging en die graag wil fietsen voor het goede doel, 
informeer hem of haar dan zeker over Etty goes Cycling. 
Vereiste is dat uw zoon of dochter in het bezit is van een 
racefiets en een helm of de mogelijkheid heeft een racefiets en 
helm te lenen. Bij interesse kunnen leerling en 
ouder(s)/verzorger(s) zich aanmelden voor de informatieavond 
die zal plaatsvinden op maandagavond 9 november 2020. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een mail te sturen 
naar ettygoescycling@ettyhillesumlyceum.nl. Mocht u als 
ouder(s)/verzorger(s) zelf ook interesse hebben om naast uw 
zoon of dochter deel te nemen aan Etty goes Cycling, dan kunt 
u dit tevens in de mail vermelden. 
 
De locatie van de informatieavond zal via mail worden 
gecommuniceerd naar alle deelnemers. In verband met de dan 
geldende Corona maatregelen zou het ook een online 
informatieavond kunnen worden. 
 
Wellicht tot op de informatieavond! 
namens de organisatie 
P. van Leuteren 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 

mailto:ettygoescycling@ettyhillesumlyceum.nl

