
  
  
  
Vianen, 28 augustus 2020  
 

  
  
  
Betreft: informatie start schooljaar en maatregelen n.a.v. coronavirus  
  
  
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,  
 
Het nieuwe schooljaar gaat bijna van start. Op dit moment wordt er al druk gewerkt in de school om de 
start voor onze leerlingen zo gemakkelijk mogelijk te maken.   
 
Start nieuw schooljaar  
Helaas zijn er nog steeds maatregelen die in het kader van Corona gevolgd moeten worden. Ook vanuit 
ons bestuur hebben wij een aantal maatregelen gekregen die gevolgd moeten worden om de veiligheid 
en gezondheid voor onze leerlingen en ons personeel zo goed mogelijk te kunnen bewaken.   

 
Quarantaine bij terugkomst uit landen of regio’s met een oranje of rood reisadvies  
Wij volgen als school het dringende advies van de overheid om na verblijf in een oranje of rood gebied 
tien dagen in thuisquarantaine te gaan. Ouders, leerlingen en onderwijspersoneel dienen thuis te blijven. 
De school hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die vanwege thuisquarantaine direct na de 
zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend. 
Geldt dit voor uw gezin? Neemt u dan contact op met de afdelingsleider van uw kind om te overleggen.   
Docenten in thuisquarantaine geven zoveel mogelijk vanuit huis online les aan de leerlingen.  
 
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd 
1. Leerlingen en personeelsleden houden 1,5 meter afstand van elkaar. Leerlingen onderling hoeven dat 

niet. Waar dit niet lukt, dragen leerlingen en personeelsleden mondkapjes. Dit is een nieuwe 
aanvullende maatregel. Dit betekent dat iedereen bij verplaatsingen in de gangen (bij leswisselingen 
of van/naar de aula) een mondkapje draagt. In de praktijkvakken, waar de docenten dichter bij de 
leerlingen moeten komen, mag de docent aan leerlingen vragen een mondkapje voor te doen.  
 

2. Leerlingen komen zo kort mogelijk voor de start van de les naar school. Deuren en ramen in de 
lokalen staan open voor een optimale ventilatie.  
 

3. Leerlingen en personeelsleden reinigen handen bij binnenkomst en zetten een mondkapje op. Dit 
geldt ook voor ouders/verzorgers die een bezoek brengen aan onze school.  
 

4. Toiletbezoek door leerlingen wordt tot een minimum beperkt.   
 

5. Leerlingen wisselen zo weinig mogelijk hun spullen bij hun kluis.  
 



6. De doorstroom in de gangen is van groot belang. Leerlingen en personeelsleden houden rechts. 
Leerlingen gaan bij aankomst bij het lokaal direct op hun plaats zitten.  
 

7. Bij corona-gerelateerde klachten óf gezinsleden met de klachten, adviseren wij dringend niet naar 
school te komen.  

 
Zie onderstaande link naar een artikel uit het AD waarin genoemd wordt hoe Utrechtse scholen omgaan 
met de start van het schooljaar:  
 
https://www.ad.nl/utrecht/mondkapjes-en-eenrichtingsverkeer-zo-bereiden-utrechtse-scholen-zich-
voor-op-een-nieuw-schooljaar~a9eaad275/  
  
Tot slot volgen hieronder nog wat algemene zaken.  
  
Aanstelling interim-rector Gert Munters  
Het Oosterlicht College start dit jaar onder interim-rector Gert Munters. Hij stelt zich volgende week 
nader aan u voor.  
 
E-mailadres leerling  
In de loop van volgende week krijgen alle leerlingen in Magister een Digiplein-mailadres. Dat wordt als 
volgt: ‘Leerlingnummer’@student.oosterlicht.nl. Privé-mailadressen van leerlingen worden hiermee 
overschreven. Alle communicatie van school aan de leerlingen zal vanaf dat moment via dit e-mailadres 
gaan. We raden de leerlingen aan om hier dagelijks op te kijken.  
 
Catering  
Voorlopig is er nog geen catering binnen onze school. Neem je eigen eten en drinken mee!  
We hebben er zin in om weer te starten, we hopen jullie weer gezond en uitgerust op school terug te 
zien. Tot volgende week!  

- Klas 1 (onze nieuwe brugklassers) - Maandag 31 augustus om 13.00 uur voor een korte 
introductie. Dan ontvang je ook je rooster en zullen de, bij firma Boekloos, bestelde laptops 
uitgedeeld worden. Neem een goede, stevige tas mee!   

- Klas 2, 3 en 4 starten allemaal op dinsdag 1 september om 09.00 uur met een mentoruur. Daarna 
starten de lessen volgens het rooster. Vanaf maandag 31 augustus is het rooster te zien in 
magister. 
 
 

Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding,  
 
 
 
 
 
 
Liesbeth van den Broek  
Directeur Oosterlicht College Vianen  
 

https://www.ad.nl/utrecht/mondkapjes-en-eenrichtingsverkeer-zo-bereiden-utrechtse-scholen-zich-voor-op-een-nieuw-schooljaar%7Ea9eaad275/
https://www.ad.nl/utrecht/mondkapjes-en-eenrichtingsverkeer-zo-bereiden-utrechtse-scholen-zich-voor-op-een-nieuw-schooljaar%7Ea9eaad275/
mailto:Leerlingnummer@student.oosterlicht.nl

