
 

                                                                                                              

 

 

Betreft: Memo 08 leerjaar 3 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

 

Beste leerling uit leerjaar 3, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Allereerst wil ik je graag een compliment geven over je deelname aan de online lessen. Heel fijn om 

te merken dat je, ondanks deze ingewikkelde periode waarin je het grootste deel van de tijd thuis 

bent, toch actief meedoet aan de lessen die geboden worden. Goed van jullie! 

Lockdown 

Je hebt ongetwijfeld het nieuws vanuit de persconferentie meegekregen; de scholen blijven nog 

gedurende drie extra weken dicht. Dit betekent dat de online lessen voor leerjaar 1 t/m 3 en 4-havo 

op dezelfde wijze plaatsvinden zoals nu ook het geval is. 

Praktijkdag voor bk-3  

De praktijkdag wordt anders vormgegeven. Je wordt ingedeeld in een groep en je wordt op een 

bepaald tijdstip op school verwacht. Nadere informatie hierover volgt uiterlijk donderdag 14 januari 

a.s. (morgen dus!).  Het kan zijn dat de docent je vraagt om ook tijdens de praktijklessen je 

mondkapje op te houden in die situaties waarin het toch moeilijk blijkt te zijn om voldoende afstand 

te houden. Wij vragen je het besluit van de leraar op te volgen.  

Je bent tijdens de praktijkdag op school. Het blijft van belang dat je de coronamaatregelen volgt. 

Draag een mondkapje bij binnenkomst en bij beweging in onze school. Kom alleen naar school als je 

klachtenvrij bent. Heb je klachten? Laat je testen! 

Inhalen PTA’s leerjaar 3  

Een PTA gemist? In deze periode geldt dat je een eventueel gemiste PTA in het PTA-inhaaluur in kan 

halen. Je kunt hierover afspraken maken met je vakdocent. 

 

 

 

 

 

 



 

Gevolgen geplande activiteiten 

De verlenging van de lockdown heeft een aantal gevolgen voor reeds geplande activiteiten: 

• Toetsweek leerjaar 3 (en 4) – gaat door in de week van 1 t/m 5 februari a.s. Rooster volgt. 

• OC Talent voor leerjaar 1 t/m 3 – OC Talent komt in periode 3 voor geheel leerjaar 1 en 2 en 

voor havo 3 te vervallen. Wij zetten deze uren in voor het wegwerken van eventuele 

achterstanden en hiaten die ontstaan zijn door de lockdown. In periode 4 wordt OC Talent – 

indien mogelijk - wel gegeven. 

Ik realiseer me dat het niet naar school toe kunnen en je lessen niet op school kunnen volgen samen 

met je klasgenoten niet gemakkelijk voor je is. Maak jij je zorgen, heb je vragen, stel ze dan gerust 

aan je mentor of vakdocent. Wij doen het tenslotte samen. 

Succes en blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers van het Oosterlicht College Vianen, 

 

Liesbeth van den Broek 

Directeur Oosterlicht College Vianen  

 

  

 


