
Dinsdag
26 oktober 2021

Tijdens deze avond is er aandacht voor 
onderwijs en schermen, opvoeden en overig 
schermgebruik en hoe houd je de balans. 

Tijd?  20.00 – 21.00 uur

Locatie?  Je eigen woonkamer

Voor wie?  Ouders en/of opvoeders  
van jongeren op het 
Voortgezet Onderwijs 

Vragen die aan bod komen: 

• Hoe gaat jouw kind om met schermen? 
• Wat doet mijn kind online? 
• Hoe houd je het schermgebruik leuk?

Een interactieve online avond over 
gamen, social media en opvoeden.  
In samenwerking met Helder Theater.

Aanmelden: 
Aanmelden voor de interactieve  
avond kan via deze link.

Of ga naar www.tactus.nl/agenda.

UITNODIGING

Scherm de Baas 
2.0

Vervolg op de 
succesvolle editie van 2020!

https://www.tactus.nl/event/digitale-ouderavond-scherm-de-baas/


Heb je zelf één of meer van de volgende klachten die passen bij corona?

- verkoudheidsklachten 
   (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn)
- hoesten
- verhoging of koorts (37,5 graden of hoger)
- benauwdheid
- plotseling verlies van reuk/smaak (zonder neusverstopping)

BESLISBOOM 12 jaar + *
thuisblijven of niet?

Bedenk voor je begint: 
1. Deze beslisboom gaat uit van personen met een normale gezondheid, zonder onderliggende ziekten.
2. Begin altijd met de startvraag en volg de vragen in de aangegeven volgorde. 
3. Kijk niet naar één of twee losse vragen, dat kan tot een verkeerde uitkomst leiden.
4. De uitkomst van de beslisboom geldt niet voor huisgenoten; doorloop voor iedere persoon de boom apart.
5. Deze beslisboom wordt regelmatig aangepast n.a.v. vernieuwde regelgeving. Download de meest actuele 

versie van www.ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/corona.
6. Er is ook een Engelstalige versie beschikbaar.
7. Er is ook een beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8. Download de meest actuele versie van www.boink.info/beslisboom.
8. Kijk voor meer info ook op: rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine 

Ja

Nee 

Je hoeft niet 
thuis te blijven

Ja Nee

Ben je een nauw contact** van iemand met corona? 
Of heb je een notificatie gekregen via de 

Coronamelder-app?

Ben je 
immuun*? 

1,5 m. afstand 
is nog steeds een 

basisregel. 

Op scholen kunnen andere 
regels gelden. Vraag 

ernaar bij je 
onderwijsinstelling. 

* Deze beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor iedereen vanaf 12 jaar. Heb je 
vragen of twijfel na het doorlopen van de beslisboom? Neem dan contact op met een infectieziektenarts van de GGD. Of bel naar 
het landelijke informatienummer coronavirus van Rijksoverheid: 0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u). Kijk voor meer informatie op 
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19.

© 23 augustus 2021. Deze beslisboom is gemaakt door BOinK i.s.m. AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

ALS JE ALS IMMUUN* WORDT GEZIEN

Testen door de GGD?
- Als je klachten hebt die passen bij corona (zie grote blauwe blok hierboven).
- Op dag 5 na je laatste contact met een huisgenoot met corona.
- Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek of een melding van de 
Coronamelder-app).
- Op dag 5 nadat je vanuit het buitenland uit een zeer hoog risico gebied bent gekomen 
(kijk op www.nederlandwereldwijd.nl).
- Als je ernstig ziek bent.
NB. Testen kan nooit worden verplicht.

Thuisblijven?
- Als je positief getest bent. Hoe lang je in isolatie moet, bepaalt de GGD.
- Als je klachten hebt die passen bij corona (zie grote blauwe blok hierboven). 
- Als de GGD aangeeft dat je in quarantaine moet.
- Je hoeft niet thuis te blijven als je huisgenoot bent van of nauw contact hebt gehad met 
iemand met corona. Let wel goed op je gezondheid en blijf thuis bij klachten. Is het contact 
je huisgenoot? Houd dan ook afstand en vermijd drukte, grote groepen en contact met 
kwetsbaren. Doe dat tot 10 dagen na het laatste contact. 

Blijf thuis en 
laat je testen

START 
Heeft iemand binnen je huishouden op dit moment 

of in de afgelopen 10 dagen corona (gehad)?

Ja

Blijf thuis en laat 
je testen

Nee

Nee 

ALS JE NIET ALS IMMUUN* WORDT GEZIEN

Testen door de GGD? 
- Als je klachten hebt die passen bij corona (zie grote 
blauwe blok hierboven).
- Op dag 5 na je laatste contact met iemand met corona, 
om de quarantaine periode te verkorten.
- Op advies van de GGD (bijv. bij een uitbraakonderzoek 
of een melding van de Coronamelder-app).
- Op dag 5 nadat je vanuit het buitenland uit een zeer 
hoog risico gebied bent gekomen (kijk op 
www.nederlandwereldwijd.nl). 
- Als je ernstig ziek bent.
NB. Testen kan nooit worden verplicht.

Thuisblijven?
- Als je positief bent getest. Hoe lang je in isolatie moet, 
bepaalt de GGD.
- Als je klachten hebt die passen bij corona (zie grote 
blauwe blok hierboven).
- Als de GGD aangeeft dat je in quarantaine moet.
- Blijf thuis tot je testuitslag bekend is.

 

             ** WELKE CATEGORIE CONTACT?

 - Categorie 1: huisgenoten
 - Categorie 2: overige nauwe contacten 

(meer dan 15 min. op minder dan 1,5 m.) 
 - Categorie 3: overige niet nauwe contacten

 Zie voor uitgebreide toelichting lci.rivm.nl/covid-19-bco

Je hoeft niet thuis te blijven. Let wel goed op je 
gezondheid en blijf thuis bij klachten. 

Doe dat tot 10 dagen na het laatste contact.

Ja

Ja

Nee 

Deze beslisboom is een 'schematische 
vertaling' van de richt- 
lijnen van het RIVM.

* JE WORDT IN DEZE SITUATIES 
ALS IMMUUN GEZIEN:

- als je in de afgelopen 6 maanden 
corona hebt gehad.
- als je anger dan 14 dagen 
geleden volledig gevaccineerd bent 
tegen corona. Bij Jansen-vaccin: 
langer dan 4 weken geleden.
- als je corona hebt gehad en 
daarná minimaal 14 dagen geleden 
een vaccinatie hebt gehad. Bij 
Jansen-vaccin: langer dan 4 weken 
geleden. 

Ben je 
immuun*? 

Kom je uit een land met een zeer hoog risico? Kijk 
op www.nederlandwereldwijd.nl en www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen 

Ja Nee 

http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/
https://lci.rivm.nl/covid-19-bco
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen


 

 

 

  

 
 

   
 

 

 

 

 

Betreft: Toetsweek OpvangKlas 

 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Vanaf donderdag 28 oktober staat de eerste toetsweek ingepland. Studiekring heeft voor deze 

periode, als ondersteuning, de ToetsWeek OpvangKlas voor de leerlingen van Het Vlier. 

Rust in de toetsweek 

Voorafgaand en in de aankomende toetsweek organiseert Studiekring de Toetsweek OpvangKlas op 

Het Vlier. In deze klas kunnen leerlingen uit alle klassen onder toezicht en in alle rust de toetsen 

voorbereiden. Wanneer de leerling dit vraagt is er de mogelijkheid om overhoord te worden. In deze 

opvangklas wordt het huiswerk niet gecontroleerd. Wij bieden puur een rustige plek om zelfstandig 

te kunnen werken. 

 

Na deelname aan de ToetsWeek OpvangKlas is het grootste deel van het leerwerk gedaan en hoeven 

leerlingen thuis minder te doen. Dat geeft rust, zekerheid en zelfvertrouwen. 

 

De leerling kan zich inschrijven voor een of twee weken begeleiding. 

 

Voor de periode van twee weken gaat het om de volgende data en tijden: 

• woensdag 20 oktober t/m vrijdag 22 oktober van 09:00-12:00 uur (herfstvakantie) 

• maandag 25 oktober t/m dinsdag 26 oktober van 15:15-18:15 uur 

• woensdag 27 oktober t/m vrijdag 29 oktober van 13:00-16:00 uur 

• maandag 1 november t/m woensdag 3 november van 13:00-16:00 uur 

 

Voor een week gaat het om de volgende data en tijden: 

• woensdag 27 oktober t/m vrijdag 29 oktober van 13:00-16:00 uur 

• maandag 1 november t/m woensdag 3 november van 13:00-16:00 uur 

 

Er is door ons getracht rekening te houden met de roosters van de leerlingen. Als uw kind deelneemt 

aan de Opvangklas, wordt hij of zij verwacht vanaf de begintijd en is hij of zij verplicht tot het eind te 



 

 

 

  

 
 

   
 

blijven. Wanneer uw zoon of dochter later begint of een keer eerder weg mag, verzoeken wij u 

vriendelijk dit via een e-mail naar dianasterken@studiekring.nl te laten weten. 

 

De kosten bedragen € 95,00 per leerling voor vijf of zes middagen en € 161,00 voor tien of elf 

middagen. Inschrijven is mogelijk voor minimaal vijf middagen. Om in te schrijven vult u het 

inschrijfformulier onderaan deze brief in. U mag de gegevens ook per mail aan 

dianasterken@studiekring.nl sturen.  

 

N.B.: De leerlingen zullen op volgorde van binnenkomst van de inschrijving worden geplaatst. 

Uiterste inschrijfdatum voor de periode van twee weken is donderdag 14 oktober 2021 en voor een 

week donderdag 21 oktober. Later inschrijven betekent dat we uw kind helaas niet meer 

gegarandeerd kunnen plaatsen! 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Diana Sterken Vestigingscoördinator Studiekring Deventer 

Het Vlier. 

 

Met een groet, 

 

Diana Sterken 

Vestigingscoördinator Studiekring Deventer Het Vlier 

Mobiel 06 53858953 

  

mailto:deventerhetvlier@studiekring.nl
mailto:dianasterken@studiekring.nl


 

 

 

  

 
 

   
 

 

Inschrijven Toetsweek Opvangklas (TWOK) 

 

Naam leerling     ………………………………………………………………………… 

Mailadres leerling    ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer leerling   ………………………………………………………………………… 

Geboortedatum leerling   ………………………………………………………………………… 

Adres      ............................................................................. 

Postcode/Woonplaats    ............................................................................. 

Klas, niveau en profiel    ………………………………………………………………………… 

 

Naam ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer    …………………………………………………………………........ 

E-mail ouder/verzorger    ………………………………………………………………………… 

 

We sturen voor de Toetsweek Opvangklas een contract. Dit kunt u digitaal ondertekenen. Na het 

ondertekenen plannen we de leerling in. Door een mandaat af te geven wordt het bedrag 

automatisch van uw rekening afgeschreven. U ontvangt voorafgaand per mail een factuur. 

 

Datum:      Handtekening:  

 

 

___________________________  ___________________________ 
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