
 

Update woensdag 23 april 2020 
 
Beste leerlingen en ouders, 
 
Sinds dinsdagavond 21 april weten we dat de scholen voor voortgezet onderwijs nog tot en 
met 1 juni gesloten blijven.  
Dat betekent dat het onderwijs-op-afstand, zoals we dat sinds 16 maart verzorgd hebben, 
blijft bestaan.  
Of we inderdaad vanaf 2 juni de school weer open kunnen doen wordt naar verwachting op 
13 mei door het kabinet bekend gemaakt.  
Daarover zullen we u op dat moment verder berichten. 
 
In een persconferentie komt veel informatie op ons af.  
Voor ouders voor wie de Nederlandse taal een 2e taal is hebben wij via TVCN een link 
gekregen naar diverse vertalingen. Ik stuur deze mee in de bijlage. 
 
Na de persconferentie zijn er diverse overleggen gevoerd met; 

• onderwijsorganisaties, o.a. de VO-raad, 

• binnen Carmel, 

• binnen de directieraad van het Etty Hillesum Lyceum, 

• met de docenten van de branchecursussen. 
We hebben daarbij vooral gesproken over stage en het afnemen van de examens. 
 
Stagelopen is voorlopig nog niet toegestaan, we moeten afwachten wat op 2 juni mogelijk is.  
Dit heeft tot gevolg dat diverse examens niet door kunnen gaan, omdat deze op de stageplek 
moeten worden afgenomen. 
Andere examens kunnen niet doorgaan omdat ze door het examenbureau zijn afgezegd, of 
binnen de regels niet zijn uit te voeren. Hierbij denken wij ok aan leerlingen die tot de 
risicogroep behoren. 
We zien wel kansen om examens af te nemen binnen Groen, de Schoonmaak en Werken in 
de Keuken. 
De leerlingen voor Groen, de Schoonmaak en van de WIK+ (PLUS) krijgen halverwege mei 
nadere informatie over de weg naar het examen. 
De leerlingen van de WIK krijgen zo spoedig mogelijk van mevrouw Van der Heijden of 
meneer Dijkslag te horen hoe zij vanaf 6 mei in kleine groepjes (max 4 leerlingen) worden  
voorbereid op het examen van 27 of 29 mei. 
 
Uitgestelde examens: 
De werkwijze binnen Arkelstein maakt het mogelijk dat wij een deel van de examens in het 
volgende schooljaar kunnen afnemen (bijvoorbeeld in november). 
Voor de schoolverlaters van dit schooljaar zoeken wij naar manieren om hen aan de 
uitgestelde examens deel te laten nemen.  Na de meivakantie informeren we jullie hier 
verder over. 
 
Laptops: 
Toen de scholen op slot gingen en we via de computers onderwijs op afstand gingen geven, 
hebben we diverse leerlingen tijdelijk een laptop van school geleend. 



Als 2 juni de lessen weer op Arkelstein gegeven gaan worden, hebben we deze laptops weer 
nodig op school. De betreffende leerlingen en ouders krijgen een brief over Hoe en Wanneer 
zij de laptop weer moeten inleveren. 
Wij begrijpen dat er ouders zijn die niet zomaar even een laptop kunnen aanschaffen. 
Wij willen jullie wijzen op de mogelijkheden die de Stichting Leergeld te bieden heeft op dit 
gebied. Kijk hiervoor op Leergelddeventer.nl 
 
Stukje van de site: 

Een week geleden startte Stichting Leergeld een actie met als doel kinderen een 
laptop te geven voor thuisonderwijs. Henk Groothuis: “De scholen zitten dicht en we 
zorgen ervoor dat kinderen van huis uit de lessen kunnen volgen. Inmiddels hebben 
we ruim 300 aanvragen binnen en de uitlevering van de laptops is in volle gang. 
Gelukkig hebben we nog voldoende voorraad”. 
 
Aanvragen kan nog steeds.  
De regels zijn dat het kind in Deventer woont, leeftijd van vier tot achttien jaar en de 
ouders een inkomen hebben van maximaal 120% van de bijstand.  
Als u een aanvraag wilt doen stuur dan een mail naar info@leergelddeventer.nl met 
de volgende gegevens: 

• Naam van het kind 

• Geboortedatum 

• Adres 

• Postcode 

• Woonplaats 

• Telefoonnummer 
Zodra de aanvraag is verwerkt krijgt u de laptop thuisbezorgd via PostNL. De laptops 
worden geleverd door Quist ICT uit Deventer. 

 
Kijk echt of u hiervoor in aanmerking komt. Daar is die stichting voor! 
De laptop zal ook na de zomervakantie belangrijk zijn voor het onderwijs van uw kind. 
 
De volgende update kunt u rond 15 mei verwachten na de volgende persconferentie. 
 
Dan rest mij nog de collega’s, ouders en leerlingen hartelijk te bedanken voor hun inzet tot 
nu toe om onderwijs op afstand mogelijk te maken. 
Ik wens de mentoren/groepsdocenten die de afgelopen weken contact met u/jullie hebben 
gehad een fijne vakantie. Pak de rust die noodzakelijk is voor de eindspurt tot de 
zomervakantie. 
Mocht u in dringende zaken contact willen hebben met school, dan verzoek ik u het normale 
telefoonnummer van school te bellen 0570-504600. Daar helpen ze u verder. 
 
Nu is het even vakantie.  
 
Geniet daarvan, maar blijf je alsjeblieft houden aan de regels van het RIVM. 
We gaan de goede kant op; Dus VOLHOUDEN, dan is de afgelopen periode niet voor niets 
geweest. 
Denk aan de kwetsbare mensen onder ons, zieken, maar ook ouderen. 

BLIJF GEZOND 
G. H. Pennings 

mailto:info@leergelddeventer.nl


Bijlage 

  

 

 

 

 
 
Beste relatie, 
 
“Elke stap moet duidelijk zijn zodat mensen precies weten waar ze aan toe zijn.” Aldus 
premier Rutte tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april. 
 
Wat zitten we toch in een ingrijpende periode. Ondanks de lichte versoepeling van de 
maatregelen vraagt dit van de gehele maatschappij nog steeds om veel geduld en 
discipline. Begrip voor de keuzes die gemaakt zijn is daarom van essentieel belang. 
  
TVcN helpt om de grote groep anderstaligen in Nederland te bereiken met deze 
belangrijke boodschap. Daarom vertaalden we voor de vierde keer op rij de corona-
persconferentie in acht veel voorkomende vreemde talen in Nederland. 
 
Het gesproken Nederlands is vertaald en te horen bij de beelden van de 
persconferentie. Dat is gedaan voor de talen: Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinya 
(dat wordt gesproken in Eritrea), Marokkaans-Arabisch, Berber, Farsi (veel gesproken 
door mensen afkomstig uit bijvoorbeeld Iran en Afghanistan) en Engels. 
 
Iedereen begrijpt nu in zijn eigen taal wat de maatregelen zijn. De video’s zijn 
hier te bekijken. Het delen van deze video’s wordt gewaardeerd. 
Via het indrukken van de ctrl knop en enter kunt u de video’s bekijken 
  
Veel sterkte en zorg voor begrip. 
Met vriendelijke groet, 
Guido Vroman 
Commercieel Directeur 
TVcN: Elkaar begrijpen.  
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