
                                                                                                          
Vianen, 20 januari 2022 
 
 
Kenmerk: OCV/2022/038/Brk/Mar 
Betreft: overgaan op onlinelessen 
 

 
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het aantal coronabesmettingen binnen onze school loopt nu toch helaas snel op en dit is het geval binnen de 
meeste leerjaren op onze school. Diverse klassen zitten ook al in quarantaine.  
 
Online lessen 
Wij hebben besloten om met ingang van morgen 21 januari tot en met woensdag 26 januari over te gaan 
op online les. Wij vinden dit een uiterst vervelende situatie, maar het welbevinden van jou en onze 
medewerkers heeft onze eerste prioriteit. Je volgt het normale rooster.  
 
In de bijlage bij deze brief tref je de basislesregels en gedragsregels aan voor onze online lessen. Lees deze 
s.v.p. goed door! 
 
Toetsweek klas 1 en 2 / PTA-week bovenbouw 
Onze toetsweek en PTA-week gaat door, maar start en eindigt een dag later. De toetsweek / PTA-week start 
op donderdag 27 januari en duurt tot en met woensdag 2 februari a.s.  
 
Zit je onverhoopt op donderdag 27 januari nog in quarantaine of moet je tijdens de toetsweek / PTA-week in 
quarantaine, informeer onze school dan via verzuim.vianen@oosterlicht.nl. Je hebt dan op een later 
moment gelegenheid om de toets(en) in te halen. We begrijpen dat deze situatie ook invloed heeft op de 
inhaal- en herkansingsregeling van de PTA-toetsen. Hier wordt op korte termijn naar gekeken en over 
gecommuniceerd.  
 
Huiswerkbegeleiding 
Deze begeleiding gaat online gewoon door! Lyceo informeert zelf de deelnemers aan de 
huiswerkbegeleiding.  
 
Kluisjes 
Het kan zijn dat je nog spullen in je kluisje hebt liggen die je nodig hebt. Je kunt je kluisje morgen, maandag, 
dinsdag of woensdag leeghalen tussen 08.00 – 09.00 uur of na je laatste les tot uiterlijk 16.30 uur. Het is niet 
de bedoeling dat je lessen mist om je kluisje leeg te halen. 
 
Positief getest? Blijf het melden! 
Ben je onverhoopt positief getest, dan willen we dat graag weten. Je kunt hiervoor een e-mail sturen aan: 
verzuim.vianen@oosterlicht.nl of bellen met de receptie: 0347-325620 
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Tot slot 
Wij begrijpen dat het allemaal niet gemakkelijk is om in deze uitzonderlijke tijd alles te organiseren en dat 
het ook zwaar kan zijn. Dit geldt voor jou, je ouder(s)/verzorger(s) en ook voor ons. Neem contact met je 
mentor op als er zaken zijn die nog niet goed lopen of als je vragen hebt. 
 
Succes komende dagen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Liesbeth van den Broek 
Directeur Oosterlicht College Vianen 
  



Bijlage  1 Basislesregels en gedragsregels bij onze online lessen 
 
Basislesafspraken 

• We werken volgens ons normale 60-minutenrooster. Iedere les wordt (online) volgens je rooster in 
Magister gegeven. Uitzondering hierop zijn de praktijkvakken voor leerjaar 3 basis en kader. Hierover is 
vanuit de profielen ZW, EO en HBR apart gecommuniceerd met betreffende leerlingen.   

• De lessen van 60 minuten zijn als volgt ingedeeld:  
o 30 minuten instructie,  
o 15 minuten vragen stellen of opdrachten bespreken 
o de laatste 15 minuten heb je tijd om je even te ontspannen en je voor te bereiden op de 

les/lessen die daarna komen.  

• In Magister vind je het huiswerk. 

• Jouw leraren maken voor de online les gebruik van Teams. De afspraak is dat je online aanwezig bent. 
Iedere lesgroep heeft een aparte omgeving in Teams. Vandaaruit vinden de lessen op afstand plaats. 
Mocht je instructie nodig hebben voor Teams, neem contact op met je mentor of vraag het aan een 
klasgenoot.  

• Tijdens de online lessen staat je camera aan. Dit is een verplichting, die voor iedereen geldt. 
 

Aanwezigheid 

• Je zorgt ervoor dat je in Teams aanwezig bent voorafgaand aan de les. Je leraar checkt of iedereen 
aanwezig is. Voor alle vakken wordt online les verzorgd, dus ook voor OC Talent, tekenen, beelden, gym 
e.d. 

• Ben je ziek, laat je ouder/verzorger je afmelden volgens onze procedure (bellen naar de receptie of e-
mailen naar verzuim.vianen@oosterlicht.nl .  

• Ben je niet aanwezig bij de start van de les en ben je niet ziek gemeld, dan ben je ongeoorloofd afwezig. 
Dit wordt geregistreerd in Magister. 

 
Begin van de les 

• Op school gaat de schoolbel, thuis niet. Maak je eigen schoolbel, zet de begintijd van de les in je telefoon 
en gebruik bijvoorbeeld een leuke ringtone als herinnering aan de start van de les.  

 
Gedragsregels  
We gaan ook in de online lessen uit van normale gedragsregels en we willen daar een paar specifieke voor 
online lessen toevoegen.  

• Blijf fatsoenlijk en netjes.  

• Je bent verplicht om je camera aan te zetten. Je kan je achtergrond vervagen of zelfs een andere 
achtergrond gebruiken. Hoe je dit doet? Check internet, daar staan heel duidelijke instructies op. We 
verzoeken je dus ook je gewoon aan te kleden net zoals op een reguliere schooldag. Heb je geen camera 
aan, dan word je in Magister op ongeoorloofd afwezig gezet. 

• Zet je eigen microfoon op ‘mute’/dempen. Het is heel vervelend als iedereen elk geluidje van andere 
leerlingen in zijn oortjes door krijgt.  

• Reageer alleen inhoudelijk op een bericht als er een vraag gesteld wordt.  

• Je kunt ook de chatfunctie gebruiken voor het stellen van vragen. 

• Houd je aan de specifieke afspraken en indeling die is afgesproken.  

• Het is absoluut niet toegestaan opnames van de les te maken. Alleen de docent is bevoegd de les op te 
nemen om deze later eventueel online te plaatsen.  

• Als de les klaar is, hang je op.  
 
Device 

• Mocht je thuis niet de beschikking hebben over een goed werkend device, neem dan zo spoedig mogelijk 
contact op met je mentor.  
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