
 

                                                                                                                           

Vianen, 19 december 2021 

 
Kenmerk: OCV/2021/032/Brk/Mar 
Betreft: Informatie met betrekking tot schoolsluiting 
  

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Het is toch gebeurd; de scholen moeten weer sluiten. Wat ontzettend jammer dat het zo moet gaan. 

Wij hadden graag met jullie – aanwezig op school – het jaar 2021 willen afsluiten.  

Jullie zijn ongetwijfeld nieuwsgierig wat er deze week van jullie verwacht wordt. Ons uitgangspunt is 

dat wij geen online les geven volgende week. Dit betekent dat ook de geplande toetsen (m.u.v. 

PTA’s) niet doorgaan. Ook vervalt de huiswerkbegeleiding.  

Wat gaat nog wel door? 

1) De geplande PTA’s gaan wel gewoon door – stop dus vooral niet met leren! Je ontvangt 

maandag 20 december bericht wanneer het geplande PTA afgenomen wordt. Ga er vanuit 

dat dit dezelfde dag blijft waarop het nu ook gepland staat. Hooguit kan het tijdstip wijzigen. 

Staat er een PTA op maandag 20 december gepland? Deze wordt dan dus verplaatst naar a.s. 

dinsdag, woensdag of donderdag.  

 

2) Het PTA-inhaaluur en het toetsinhaal gaan beide gewoon door – blijf dus leren! Het PTA-

inhaaluur en toetsinhaaluur vindt plaats op dinsdag 21 december om 9.00 in lokaal 0.11, 0.12 

en 0.13. LET OP: op aan- en afwezigheid wordt gecontroleerd. Heb je dus een afspraak, dan 

verwachten wij dat je komt.   

 

3) Met je klasgenoten heb je een online kerstviering in Teams op dinsdag 21 december om 

13.00 uur. Ook hier wordt op aan- en afwezigheid gecontroleerd. 

 

4) Je mag je kluisje komen leeghalen op maandag 20 december a.s. Bijgevoegd bij deze brief is 

een schema waarop je kunt zien wanneer jij naar school mag komen. Haal ook echt je kluisje 

leeg, zodat je na de vakantie over alle boeken/materiaal beschikt voor eventueel online 

onderwijs.  

 

5) Zelftesten neem je mee als jij je kluisje leeg haalt. Hiervoor kun je terecht in de aula. Je 

krijgt 4 zelftesten mee voor in de vakantie.  

 

 



Op 3 januari a.s. is er weer een nieuwe persconferentie gepland. Hierin wordt ook kenbaar gemaakt 

of de scholen met ingang van 10 januari a.s. weer open gaan voor fysiek onderwijs. Jullie ontvangen 

na de persconferentie weer informatie over hoe dan e.a. geregeld wordt op onze school.  

Ik kan me voorstellen dat deze informatie vragen oproept. Misschien maak jij je ook zorgen. Weet 

dan dat je terecht kunt bij je mentor, coördinator leerlingenzaken of je afdelingsleider. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Liesbeth van den Broek 

Directeur Oosterlicht College Vianen 

 

  



Bijlage   Rooster leeghalen kluisje op 20-12-2021 
 

 

Tijdstip Klassen 

09:00 - 09:30 BK1A, BK1B, BK2A, BK2B, EO4A 

09:45 - 10:15 BT1C, BT1D, BT1E, BT1F, ZW4A 

10:30 - 11:00 TH1A, TH1B, TH1C, HV1A, HV1B, HB4A 

11:15 - 11:45 BT2C, BT2D, BT2E, HV2A, ZW4B 

12:00 - 12:30 TH2A, TH2B, TH2C, H3A, HB3A 

12:45 - 13:15 T3A, T3B, ZW3A, ZW3B 

13:30 - 14:00 T4A, T4B, T4C, H4, H5, EO3A 

 


