
 

                                                                                                                

 

 

 

Betreft: Memo 08 tl4 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

 

 

Beste leerling uit tl-4, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

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. Jij, als eindexamenleerling in 4-tl, volgt 

onderwijs op school.  

Werkwijze leerjaar tl-4  

Je klas wordt met ingang van maandag 18 januari verdeeld over twee lokalen, zodat we die 1,5 meter 

afstand tussen jou en je klasgenoten en je leraar kunnen waarborgen. Dit betekent voor je leraar dat 

hij/zij in beide lokalen instructie en begeleiding geeft en dat er een extra begeleider aanwezig is. Wij 

zijn aan het onderzoeken of we dit iedere schooldag zo kunnen vormgeven. Lukt dit niet, dan kan het 

voorkomen dat één schooldag een dag wordt waarop je de lessen online vanaf thuis volgt. 

Onze lokalen en aula moeten opnieuw ingericht worden. Dit is de reden dat jullie donderdag 14 

januari en vrijdag 15 januari online les hebben. 

Verantwoordelijkheid 

Je bent veel 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! Ben je positief getest? Geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons 

door op corona.vianen@oosterlicht.nl of via je mentor. 

Inhalen PTA’s leerjaar 4 

Een PTA gemist? Ook tijdens deze periode geldt dat eventueel gemiste PTA’s in het PTA-inhaaluur 

ingehaald kunnen worden. Je kunt hierover afspraken maken met je vakdocent. 
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Toetsweek 

De toetsweek is gepland van 1 t/m 5 februari a.s. Deze gaat voor leerjaar 4 (en 3) door. Het rooster 

volgt. 

Succes en blijf gezond. 

 

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

 

Liesbeth van den Broek 

Directeur Oosterlicht College Vianen  

 

  

 


