
 

                                                                                                                     

 

 

Vianen, 16 april 2021 

 

Betreft: Memo 12 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het schooljaar vliegt voorbij! Eind volgende week krijgen wij meivakantie. Na de meivakantie breekt 

alweer de laatste periode van het schooljaar aan.  

Aanmelding 

Onze school doet het goed, maar liefst 245 leerlingen uit groep 8 uit de gehele regio hebben zich  

aangemeld bij het Oosterlicht College Vianen. Hier zijn we trots op! 

Update corona 

De positieve testuitslagen onder onze leerlingen zijn erg wisselvallig. We hebben weken waarin geen 

enkele positieve test gemeld wordt en deze week kregen wij opeens drie meldingen verspreid over 

verschillende klassen binnen. Twee leerlingen waren al langere tijd niet op school geweest, waardoor 

het afnemen van een sneltest niet nodig was. Bij de derde positieve melding hebben we wel een 

sneltest laten uitvoeren. Al met al hebben we gelukkig niet te maken met veel leerlingen die een 

positieve testuitslag krijgen. Onder ons personeel is er niemand die de afgelopen tijd positief getest 

is. Laten we hopen dat de situatie zo blijft en zelfs nog verbetert! 

 

Jullie hebben het in de media kunnen lezen; de zelftesten komen eraan voor leerlingen en leraren. 

Onze MR heeft instemming gegeven op het invoeren van zelftesten. Op het moment dat dit echt 

actueel wordt voor onze school, worden jullie verder geïnformeerd. Wat in ieder geval nu al duidelijk 

is, is dat er opnieuw via Magister toestemming gegeven moet worden. 

 

Lessen 

Vanaf 10 mei a.s. hebben onze eindexamenleerlingen examentraining en op maandag 17 mei starten 

de centraal schriftelijke examens. Dit betekent dat vanaf 10 mei a.s. de volledig online lesdagen voor 

klas 1 t/m 3 bkth en havo-4 komen te vervallen. Iedere leerling gaat dan in het A-B-schema naar 

school. In twee schoolweken ben je als leerling 5 dagen op school geweest. Nu is dat nog vier dagen. 

Hieronder tref je het schema aan dat ingaat op 10 mei a.s. en tot nader order geldt. Voor leerlingen 

in onze lwoo-klassen geldt dat zij iedere dag op school aanwezig zijn.  

Op het moment dat er toch versoepelingen komen in het voortgezet onderwijs worden jullie 

daarover geïnformeerd.  

  



leerjaar BKTH 1, 2, 3 
en havo-4 ma  di  woe don vrij 

10 - 14 mei a b a Hemelvaart lesvrij 

17 - 21 mei b a b a b 

24 - 28 mei 2e Pinksterdag b a b a 

31 mei - 4 juni b a b a b 

7 - 11 juni a b a b a 

14 - 18 juni b a b a b 

21 - 25 juni a b a b a 

28 juni - 2 juli Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek Toetsweek 

5 - 9 juli Activiteitenweek Activiteitenweek Activiteitenweek Activiteitenweek lesvrij 

12 - 16 juli lesvrij lesvrij lesvrij lesvrij lesvrij 

 

Voor nu is het nog onbekend welke activiteiten er in de activiteitenweek georganiseerd kunnen 

worden. We wachten hiervoor de berichtgeving over eventuele versoepelingen af. 
 

Examen 

De examenperiode vindt dit schooljaar plaats tussen 17 – 28 mei a.s. Onze hele derde verdieping 

wordt voor onze examenkandidaten gereed gemaakt. Daar kunnen zij in alle rust hun examens 

maken. Een spannende periode. Wij wensen onze leerlingen dan ook veel succes! 

In verband met het 1,5 meter afstand houden, worden onze examenkandidaten over verschillende 

lokalen verdeeld. Dit betekent dat we meer surveillanten nodig hebben dan in andere jaren. Een 

gevolg is dat daardoor andere lessen mogelijk uitvallen. Ik vraag hiervoor jullie begrip. Aan onze 

Ouderraad hebben we gevraagd of zij iets kunnen betekenen bij het surveilleren. Heeft u ook tijd om 

te surveilleren, neem dan gerust contact met ons op via post.vianen@oosterlicht.nl.  

Op 10 juni a.s. komt de uitslag binnen van onze tl-leerlingen. Een kleine week later, op 16 juni a.s., 

volgt de uitslag van onze basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen. Hoe dat proces in zijn werk gaat, 

kan worden gelezen in het examenboekje. 

Maatregelen 

De maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van corona zijn binnen onze school nog steeds 

van kracht. Dit betekent dat je altijd een mondkapje bij je hebt en op hebt als jij je verplaatst binnen 

onze school. Er staan verspreid over het gebouw desinfectiepalen om je handen te desinfecteren. 

Ook geldt de 1,5 meter afstand. In de praktijk zien wij dat dit een lastige maatregel is om op te 

volgen, met name tijdens de pauzes. Toch vragen wij jullie je hieraan te houden, zodat we allemaal 

veilig naar school kunnen blijven gaan. 

 

Op onze eindexamenkandidaten én hun gezinsleden doe ik een dringend beroep op het naleven van 

de regels, zodat je gewoon in het eerste tijdvak examen kunt doen. Het zou wel heel vervelend en 

jammer zijn als je examens worden doorgeschoven naar het tweede en derde tijdvak, omdat je zelf 

corona hebt of omdat je in quarantaine moet. Zorg goed voor jezelf en vraag anderen zich ook aan de 

maatregelen te houden! 

 

Vast een fijne meivakantie en een succesvolle voorbereiding op de eindexamens toegewenst.  

 

Met vriendelijke groet, mede namens onze medewerkers, 

 

 

Liesbeth van den Broek 

Directeur Oosterlicht College Vianen 

mailto:post.vianen@oosterlicht.nl

