
 

 

Vianen, 27 november 2020 

      
 
Betreft: Memo 08 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

In de memo van vorige week heb ik het jullie verteld; wij hebben zeer weinig leerlingen/medewerkers die 
positief getest zijn op corona. Om dit goede nieuws over onze school ook in de toekomst te kunnen delen, 
nemen wij verdere maatregelen. De volgende maatregelen gelden vanaf maandag 30 november a.s.: 

- Wij gaan over op een 45-minuten-rooster (zie overzicht lestijden en pauzes in de bijlage); 
- Je zit met je klas in een vast lokaal en je wisselt alleen van lokaal in de volgende situaties: clusters, 

praktijklessen profielen, lo, techniek, te/ha, muziek en drama; 
- Je verlaat het lokaal met je mondkapje op – de leraar ziet erop toe dat je deze ook echt opzet; 
- De pauzes zijn teruggebracht naar 15 minuten per pauze: je brengt alle pauzes door in het lokaal waar 

je voorafgaand aan de pauze les hebt gehad; 
 
Wij realiseren ons dat wij veel van je vragen door bovenstaande maatregelen in te voeren. We vragen je 
hiervoor begrip. Op deze wijze zorgen we er samen voor dat we allemaal in goede gezondheid naar school 
kunnen gaan en vooruitlopend op de feestdagen – deze ook in gezamenlijkheid en in goede gezondheid 
kunnen doorbrengen. 

Mondkapje op! 
Vanaf 1 december a.s. is het verplicht, zowel voor medewerkers als voor leerlingen, om binnen de school 
een mondkapje te dragen. Dat geldt niet in elke situatie. Er is een uitzondering voor de momenten dat je 
een vaste zit- of staanplaats hebt (dus als je gewoon in de klas zit). Ook in situaties waarbij een mondkapje 
het onderwijs zou belemmeren (bijvoorbeeld gymlessen) is het niet verplicht. 

Vanaf dinsdag 1 december is er dus geen discussie meer. Lopen binnen de school is mondkapje op. En je 
houdt het mondkapje op tot je in de les op je plaats zit. De eerste dagen zullen we met meer mensen 
surveilleren om iedereen eraan te herinneren. We gaan er van uit dat iedereen het na een paar dagen 
vanuit zichzelf doet. Nog één opmerking over het meenemen van de mondkapjes. Dat je een keer vergeet 
een mondkapje mee te nemen, dat kan. Het betekent vanaf 1 december wel dat je teruggestuurd kunt 
worden naar huis om een mondkapje te halen. Bij de receptie is geen mondkapje meer te verkrijgen. 

Heb je hierover vragen, stel ze gerust aan je mentor. 

Vast een fijn weekend. 

Met vriendelijke groet, mede namens de afdelingsleiders, 
 

 
 
 
Liesbeth van den Broek 
Directeur Oosterlicht College Vianen 

 


