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Nieuwsbrief 2020-08 Het Vlier  
 

Deventer, 6 november 2020 

Kenmerk: BRI/KSS 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  

 

Week van Respect 

Volgende week (vanaf 9 november) is het de Week van Respect. De kern van de Week van Respect gaat 

om het delen van je persoonlijke verhaal, contact maken en de dialoog aan durven gaan. Jongeren zijn 

de generatie van de toekomst. Wat zij jong leren, nemen zij de rest van hun leven mee. Respectvol 

samenleven begint daarom op school. Iedere dag zetten docenten en leerkrachten zich in om leerlingen 

respect voor zichzelf, elkaar en hun omgeving mee te geven (zie https://weekvanrespect.nl). 

Juist na de gebeurtenissen van afgelopen weken is het goed dat we hier aandacht aan besteden. 

Afgelopen maandag hebben we als school de vlag halfstok gehangen om de Franse docent Samuel Paty 

te herdenken. We zijn geschrokken, zowel docenten als leerlingen. Na zo’n bericht voel je hoe 

kwetsbaar je bent. We schrikken ook van sommige reacties in de media waardoor groepen tegen elkaar 

op worden gezet. Wij willen juist dat iedere leerling zichzelf mag zijn en zich durft te uiten. We willen 

ook graag dat iedere leerling nieuwsgierig is naar de ander, naar wie hij/zij is en hoe hij/zij denkt. 

Daarom zoeken we in lessen de dialoog en blijven we met elkaar in gesprek. Gelukkig merken we aan de 

leerlingen dat zij dat ook doen en willen.  

Alleen zo kunnen we bouwen aan een vreedzame samenleving voor iedere leerling, voor iedere collega, 

voor ieder mens. Want jongeren zijn  de generatie van de toekomst. 

 

Nieuwe collega’s 

Mevrouw Tesink (Engels) heeft per 1 november een nieuwe baan aanvaard. Vanaf maandag worden 

haar 5 havo klassen overgenomen door meneer Hendriks en de overige klassen door meneer De Graaf. 

Meneer de Graaf zal ook het mentoraat van klas 4Vc overnemen. Hij zal ouders van die klas volgende 

week een mail sturen om zich voor te stellen. We zijn blij met deze 2 nieuwe collega’s en wensen hen 

vele succes! 

De klassen 5 vwo en 6 vwo van mevrouw Nijenhuis (Frans) worden tijdelijk overgenomen door mevrouw 

Delfos. 

 

Corona 

De toetsweek zit er bijna op, een week die voor veel leerlingen extra druk met zich meebrengt. We 

hopen natuurlijk op goede resultaten!  

Gelukkig waren er weinig leerlingen absent en zijn er deze week geen nieuwe leerlingen of collega’s 

positief getest. Een viertal collega’s moet komende week vanuit huis lesgeven omdat ze in quarantaine 

zitten. De lessen worden vanaf thuis gegeven onder toezicht van een docent of toptutor. 

https://weekvanrespect.nl/
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Tijdens de toetsweek waren er veel leerlingen die uit zichzelf een mondkapje dragen. Dat is goed om te 

merken. Met name bij het verlaten van een lokaal zien we dat het dragen van een mondkapje verslapt. 

Dat kan natuurlijk komen door de spanning van de net gemaakte toets. Vanaf maandag hebben we 

weer gewoon les. We zullen dan ook weer strakker met elkaar aandacht besteden aan het dragen van 

een mondkapje, bij binnenkomst en tijdens de leswissels. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mevr. G.  ten Brinke, MeM 
directeur Het Vlier 
 
 


