
 
Aan alle ouders/verzorgers en onze leerlingen Nieuwegein en Vianen 
 
 
 
Nieuwegein en Vianen, 13 maart 2020 
 
 
Betreft: update coronavirus en maatregelen 
 
 
Beste ouder/verzorger en leerling,  
 
Sinds donderdagmiddag 12 maart 2020 gelden nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het 
coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins hebben de maatregelen (gebaseerd op 
advies van het RIVM) gisteren tijdens een persbijeenkomst toegelicht.  
 
Conform deze maatregelen zal het Oosterlicht open zijn en in bedrijf volgens de roosters.  
De algemene maatregelen die nu voor iedereen gelden, dus voor leerkrachten én leerlingen, zijn: 
 
• Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn OF koorts. 

Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren. 
• Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook 

voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. 
• Mensen in heel Nederland worden opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden 

te spreiden. 
• Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd 

grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om 
bezoek aan kwetsbare personen te beperken. 

• Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven 
open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en 
jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de 
maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig 
bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven. 

 
Bovenstaande maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. 
 
Studiereizen/excursies en evenementen 
Daarnaast is vanuit ons bestuur besloten om buitenlandse studiereizen in maart en april te 
annuleren. Met de aangescherpte richtlijnen vanuit de overheid, geldt dat andere reizen naar 
locaties waar meer dan 100 mensen/kinderen samenkomen uitgesteld moeten worden. Dat geldt 
ook voor evenementen op school waarbij ouders, familieleden en andere genodigden zijn. 
Betrokkenen worden hierover geïnformeerd. 
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Bijeenkomsten op school 
Ook bijeenkomsten (dus niet met leerlingen, maar met extern genodigden) in groepen boven de 100 
personen op school worden uitgesteld.  
 
Thuiswerken 
Voor onderwijsondersteunende medewerkers geldt dat zij zoveel mogelijk thuiswerken indien dat 
mogelijk is.   
 
Ten slotte 
Van belang om te melden is dat er vooralsnog geen besmetting met het Coronavirus bekend is bij 
leerlingen of medewerkers van het Oosterlicht.  
De gezamenlijke pauzes op het Oosterlicht blijven gehandhaafd. In deze overweging is meegenomen 
dat onze leerlingen niet tot de risicogroep behoren. Leerlingen met een verminderde weerstand 
kunnen dit aangeven bij hun mentor. 
 
We realiseren ons dat deze nieuwe maatregelen lastig zijn en extra druk opleveren voor iedereen. 
We gaan nu echt een nieuwe fase in: leerlingen, leerkrachten en andere medewerkers met klachten 
blijven vanaf nu dus thuis. 
Wanneer uw kind ziek thuis is, vragen wij of u wilt stimuleren dat uw kind zoveel mogelijk het 
schoolwerk bijhoudt.  
 
In de komende periode kan het gebeuren dat leerlingen naar huis worden gestuurd vanwege 
klachten en dat leerkrachten vanwege klachten uitvallen. U zult begrijpen dat er mogelijk lesuitval zal 
ontstaan en hopen op uw begrip. Ook in verband met de sluiting van Merwestein en Helsdingen is 
het onvermijdelijk dat lessen bewegingsonderwijs uitvallen. Wij doen ons uiterste best om een 
passende oplossing hiervoor te vinden. Mogelijk dat we de buitenvelden kunnen reserveren. Wij 
vragen onze leerlingen hun rooster goed in de gaten te houden.  
 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij de schoolleiding. 
 
We vragen u om alert te zijn op uw eigen gezondheid en die van uw kinderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
dr. W. Abrahamse MSc     Mevr. L. Scheffers 
rector       locatiedirecteur Vianen 


