
                                                                                                          

Vianen, 23 februari 2022 

 

Betreft: Memo 7 voor leerlingen en ouders 

 

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

De derde periode van het schooljaar is inmiddels van start gegaan. We gaan nu razendsnel naar het 

einde van het schooljaar. Maar zover is het gelukkig nog lang niet! In deze memo tref je informatie 

aan over corona, onze schoolregels en een overzicht van activiteiten komende periode. 

Allereerst willen we jullie een update geven over de versoepeling van de coronamaatregelen bij ons 

school. En stiekem ga ik er vanuit dat dit (voorlopig?) de laatste keer is dat we je iets mededelen over 

corona. 

Hoe zien de versoepelingen er bij ons uit? 

Vanaf de eerste dag ná de voorjaarsvakantie: 

- Hoef je geen 1,5 meter afstand tot onze medewerkers te houden; 

- Is het dragen van een mondkapje niet langer verplicht. Vind jij het toch fijn om een 

mondkapje te dragen, gewoon doen!; 

- Zijn je ouder(s)/verzorger(s) weer welkom in ons schoolgebouw voor een gesprek met je 

mentor of leraar; 

- Kun je nog steeds 2x per week een zelftest doen. Loop dan even langs de receptie om ze op 

te halen. 

 

Nog even geduld… 

Deze week gelden de huidige maatregelen nog steeds. We vragen je hopelijk voor de laatste keer: 

- Draag een mondkapje als jij je verplaatst door ons gebouw; 

- En houd 1,5 meter afstand tot medewerkers van onze school. Bedankt! 

 
Schoolregels 
Als tweede willen wij de schoolregels bij jullie onder de aandacht brengen. Wij merken dat de 
schoolregels in de afgelopen periode echt weggezakt zijn en dat ze onvoldoende worden nageleefd. 
Ook willen wij je informeren over een nieuwe schoolregel over de aanwezigheid en gebruik van je 
mobiele telefoon tijdens onze lessen. De reden hiervoor is dat wij ervaren dat een mobiele telefoon 
niet helpend is bij jouw leerproces en ons onderwijsproces. Wij willen het gebruik hiervan tijdens de 
lessen aan banden leggen, zodat jouw aandacht uitgaat naar de les en de lesstof. Dit betekent voor je 
ouder(s)/verzorger(s) dat zij je, indien nodig, tijdens lestijd kunnen bereiken via onze receptie tussen 
8.00 – 16.00 uur. In de schoolregels hieronder staat hoe wij vanaf 7 maart a.s. omgaan met de 
mobiele telefoon. 



 
Je treft de schoolregels – in het kort - hieronder aan. Lees ze s.v.p. goed door! In de bijlage tref je een 
uitgebreide versie van onze schoolregels aan. Daarin staat, naast de procedure van onze nieuwe 
schoolregel omtrent je mobiele telefoon,  bijvoorbeeld ook de procedure van ziekmelden of als je 
naar de tandarts moet.  
 
Algemeen uitgangspunt 
Respectvol met elkaar omgaan is één van de basiswaarden van het Oosterlicht College. Dit houdt in 
dat wij: niet discrimineren, niet pesten, geen grove of kwetsende taal gebruiken, eerlijk zijn 
tegenover elkaar en ons fatsoenlijk kleden. 
 
Op onze school…. 

• Ben je op tijd.  

• Werk je mee aan het ordelijk verloop van de les.  

• Heb je tijdens de les geen jas aan en geen muts, pet of capuchon op. Je jas berg je op in je kluisje 
of hang je op de kapstok. In het klaslokaal is een jas niet toegestaan. 

• Eet en drink je tijdens de pauzes, niet in het klaslokaal. 

• Doe jij je mobiele telefoon in de telefoontas die voorin in het lokaal hangt, je telefoon staat uit of 
op stil. Tijdens de les is het niet toegestaan je telefoon te gebruiken. 

• Werk jij tijdens een toets eerlijk en heb je alleen de toegestane middelen bij je.  

• Maak jij een toets op het afgesproken moment en houd jij je aan de inlevermomenten die de 
docent je opgeeft.  

• Is het verboden alcohol, energydrank, rookwaren en drugs mee te nemen naar school en/of te 
nuttigen binnen ons schoolgebouw of op ons schoolterrein.  

• Is het verboden voorwerpen mee te nemen die schade kunnen veroorzaken aan mensen, ons 
schoolgebouw en inventaris.  

• Blijf je tijdens de pauzes op ons schoolterrein.  

• Blijf je tijdens tussenuren op school als jij in leerjaar 1 of 2 zit. 

• Maak je geen film- of foto-opnamen van je medeleerlingen of onze medewerkers. 
 
Op maandag 7 maart a.s. tijdens het 2e lesuur neemt je leraar de schoolregels met je door, zodat we 
allemaal weer weten welke schoolregels we hebben en waar jij én wij ons aan te houden hebben. Dit 
is ook de dag waarop de nieuwe regel omtrent de mobiele telefoon ingaat.  
Onze schoolregels staan niet ter discussie; zit je op onze school, dan houd jij je aan de regels zoals 
deze opgesteld zijn.   
 
 
 
Planning 
Hieronder tref je een overzicht aan van de geplande activiteiten tot en met 27 mei a.s. Het kan zijn 
dat er nog wat activiteiten bij komen, zoals excursies die we toch nog willen inplannen nu het weer 
kan. In iedere memo tref je daarom een overzicht van de activiteiten aan.  
 

Datum Activiteit Bijzonderheden 

28 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie Veel plezier! 

7 maart, 2e lesuur De schoolregels worden door je 
leraar met je doorgenomen. 

 

7 maart   Excursie Tweede Kamer Deze excursie is alleen 
leerlingen ZW4 

7 maart t/m 11 maart Stageweek voor T3 en H3 
 



8 maart  Ontwikkelmiddag leraren Let op: deze dag heb je een 45-
minutenrooster. 

8 maart  Stage- en beroepenmarkt 
19.00 – 20.00 T3, H3 en H4 
20.00 – 21.00 BK3 

 

21 maart t/m 24 maart PTA-week BK 4 Zie apart rooster (wordt nog 
verspreid) 

28 maart t/m 1 april PTA-week BK3, T4 en H5 Zie apart rooster (wordt nog 
verspreid) 

1 april Herkansing PTA BK 4  

4 april t/m 14 april Blokstage BK3  

Vanaf 4 april Start schoolexamen BK 4 Zie apart rooster (wordt nog 
verspreid) 

11 april t/m 14 april  Examentraining AVO-vakken BK 4  

15 april Goede Vrijdag Geen les, veel plezier! 

18 april Tweede Paasdag Geen les, veel plezier! 

19 april t/m 22 april Centraal Schriftelijke Examens BK4 Zie apart rooster (wordt nog 
verspreid) 

19 april t/m 22 april PTA-week T3 en H4  

25 april t/m 6 mei Meivakantie Veel plezier! 

9 t/m 11 mei Examentraining T4 en H5  

12 t/m 24 mei Centraal Schriftelijke Examens T4 en 
H5 

 

25 mei GALA! We zien je in je mooiste kleren 
verschijnen ☺. Nadere 
informatie volgt! 

26 mei t/m 27 mei Hemelvaart Geen les, veel plezier! 

 
Wij wensen je een ontzettend fijne vakantie toe. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het onderwijsteam, 
 

 
 
Liesbeth van den Broek 
Directeur Oosterlicht College Vianen 


