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 Datum: 

26 augustus 2022 Start schooljaar 

Ziekmelden en betermelden 

Corona 

Het schooljaar is weer gestart. Wat fijn om jullie allemaal weer op school te zien!  
Deze week stond in het teken van het rooster ophalen, kennismaken met je (nieuwe) 
klas en de eerste lessen zijn natuurlijk ook weer gestart. Volgende week gaan alle 
brugklasleerlingen op kamp. Ook havo-4 is dan op kamp. Dit kan consequenties  
hebben voor je rooster. Check je roosterwijzigingen in Magister of op de monitoren. 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je ziek bent. Iedere dag dat jij ziek bent, moeten je  
ouders/verzorgers bellen naar onze receptie (0347 - 32 56 20) of een e-mail sturen naar  
verzuim.vianen@oosterlicht.nl . Ben je weer beter? Fijn! Ook dan melden jouw ouders/
verzorgers dit door een telefoontje te plegen (0347 - 32 56 20)  of door een e-mail te  
sturen naar verzuim.vianen@oosterlicht.nl. Vanaf dit schooljaar kunnen je ouders/
verzorgers je ook ziekmelden via het ouderaccount in de magisterapp. Let op: Dit geldt 
niet voor een afspraak met de ortho, tandarts of een doktersbezoek. 

Wij houden graag vinger aan de pols met betrekking tot corona. Heb jij een positieve 
zelftest? Meld dit dan bij de absentiemelding. Wij bieden geen online lessen aan in de 
periode dat je niet op school mag komen. Je kunt uiteraard wel aan de gang blijven 
voor school, als je tenminste niet te ziek bent, door het huiswerk e.d. te maken zoals 
het in Magister is opgegeven door je docent. Je kunt op onze school nog steeds  
zelftesten afhalen bij de receptie. 

 

Verder gelden op onze school de basismaatregelen, zoals door de overheid  
vastgesteld, rondom het voorkomen van een uitbraak: 
 Handen wassen; 
 Hoesten en niezen in de elleboog; 
 Blijft thuis bij klachten en doe een zelftest; 
 Zorg voor voldoende frisse lucht; 
 En haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik. 

Gezonde school 
Onze cateraar is ook weer gestart op school. Voor een  
gezonde snack of heerlijk broodje kan je daar in de pauze 
terecht.  
 
Let op: betalen is alleen mogelijk met je pinpas.  
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Schoolregels 
Vorig schooljaar hebben we je in februari opnieuw geïnformeerd over onze  
schoolregels. De belangrijkste wijziging was toen de introductie van de telefoontas. In 
de eerste mentorles van dit schooljaar heb je met je mentor de schoolregels  
doorgenomen. In de bijlage kan je ze nog eens rustig doorlezen. De schoolregels staan 
niet ter discussie en we verwachten dan ook dat je ze naleeft.  
 
De belangrijkste wijziging in de regels ten opzichte van vorig jaar? Je neemt naar 
school alleen een schooltas mee. Uitgaanstasjes, buideltjes, schouder- en/of  
heuptasjes voor jongens/meisjes zijn met ingang van dit schooljaar niet toegestaan op 
onze school. Als je gym hebt, neem je natuurlijk ook je gymtas mee naar school.  
Daarnaast was roken op en rondom school al verboden, maar dat geldt nu ook voor 
de vape (e-sigaret).  

Leerlingenraad 
Er is een leerlingenraad op onze school. Deze leerlingenraad vertegenwoordigt jullie 
belangen op school. Wat doet de leerlingenraad? Zij gaan dit schooljaar een nieuw 
leerlingenstatuut maken, ze denken mee over de inrichting van ons schoolplein,  
nemen deel in de organisatie van Coming Out Day en Paarse Vrijdag e.d. Wil jij een 
vraag stellen aan de leerlingenraad? Je kan ze bereiken door een e-mail te sturen 
naar: leerlingenraad.vianen@oosterlicht.nl 

Slim je fiets stallen 

We hebben in de 1e week opgemerkt dat veel fietsen netjes in de stalling plaatst worden, 
maar soms wordt er nog ‘fout’ geparkeerd. Er is voldoende ruimte voor alle fietsen. Dus ... 

 Zet je fiets recht in een vak. Is een vak vol, neem dan het volgende vak. 

 Gebruik je stuurslot als je een krat voor op je fiets hebt tegen het omslaan van je stuur. 

 Vakken dicht bij de ingang van school staan het eerste vol, hoe eerder je komt, hoe 
meer keuze je hebt. 

 Scooters parkeer je in het scootervak, aan het begin van het schoolplein. (kant van het 
Slijk) 

Een aantal keren per dag worden fietsen die verkeerd gestald zijn netjes in een vak  
geplaatst. Het kan zijn dat je dan even moet zoeken waar je fiets precies staat.  

Het pad tussen de fietsenstalling en de school is een looppad. Het is niet toegestaan om 
daar je fiets te stallen. Dit staat ook op de grond aangegeven.  

Mocht er iets aan je fiets kapot zijn, loop dan even naar de conciërge. We kunnen dan  
kijken of het direct op te lossen is.  
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Planning periode 1 (22 augustus t/m 4 november) 
In onderstaand overzicht tref je de belangrijkste activiteiten aan die plaatsvinden op 
onze school en waar jij mee te maken kan hebben. 

Datum Activiteit Voor wie? 

29 t/m 31 augustus Brugklaskamp t/h/v Brugklas 

29 t/m 31 augustus Kamp havo 4 Havo 4 

29 augustus t/m 2 september PWS-week TL 4 

31 augustus t/m 2 september Brugklaskamp b/k/t Brugklas 

5 én 8 september Schoolfotograaf Alle leerlingen / alle klassen 

9 september Excursie Biesbosch Alle 3e klassen 

13 september 45-minutenrooster Alle leerlingen 

4 oktober - 19.00 – 20.30 uur Ouderavond leerjaar 1, 3 en 5 Ouders/verzorgers leerjaar 1, 3, 5  

11 oktober - 19.00 – 20.30 uur Ouderavond leerjaar 2 en 4 Ouders/verzorgers leerjaar 2 en 4 

12 oktober Paardenmarkt Vianen – lesvrij 
voor alle leerlingen 

Alle leerlingen 

24 t/m 28 oktober HERFSTVAKANTIE   

2 t/m 8 november 
Let op: de PTA-week loopt 
door in periode 2 

PTA-week Leerjaar 4 (BKT) en leerjaar 5 
(havo) 

7 november Start periode 2   

Office365 
Er zijn meerdere kanalen waarmee je kunt communiceren met docenten. Soms gaat dit 
via Teams of Magister en soms nog anders. Het emailadres van Office365, die je hebt 
met je schoolaccount, is leidend in de eerste communicatie tussen jou en je docenten. 
De andere communicatiekanalen zijn soms ondersteunend. Niet iedereen maakt hier 
namelijk altijd gebruik van, tenzij dit een afspraak is tussen een docent of mentor en de 
klas/groep. Het is daarom goed om te benadrukken dat je niet automatisch kan  
verwachten dat docenten alle communicatiemiddelen ook daadwerkelijk inzetten.  


