
  
 
 
Vianen, 27 mei 2020  
  
  
  
Betreft: memo 12 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  
  
  
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,  
  
  
Vanaf dinsdag 2 juni gaan we elkaar weer in het echt zien!  
We vinden het erg fijn vanaf volgende week onze leerlingen weer in school te zien. Uit reacties van 
leerlingen en ouders weten we dat veel leerlingen het ook fijn vinden weer naar school te komen, elkaar 
‘echt’ te kunnen spreken en les te krijgen.  
 
Onze roostermaker is heel druk bezig geweest met een enorme puzzel om het allemaal zo gunstig 
mogelijk te roosteren. Bijgevoegd vinden jullie het rooster. 
 
Omdat er maar een klein aantal leerlingen in de lokalen mag, hebben we de klassen opgesplitst in de 
groep A, B en C. Alleen met deze beperking kunnen we 1,5 meter afstand houden van elkaar. We hebben 
als school een enorm pakket aan maatregelen uitgevoerd om de school een veilige plek voor onze 
leerlingen en personeel te laten zijn.  
 
Rooster  
• Het rooster vinden jullie niet terug in Magister, maar vind je als bijlage bij deze memo.  
  Tip: print deze en hang hem op een handige plek op óf bewaar het rooster daar waar je het makkelijk  
  terugvindt!   
• Het huiswerk wordt in Magister genoteerd (ook voor de vakken die niet in het rooster staan).  
• Er zijn 3 lesdagen (maandag, dinsdag en donderdag) en twee toetsdagen (woensdag en vrijdag)  
  Let op de aangepaste tijden bij de lessen. Die zijn anders dan de afgelopen weken! Zie bijlage 
• Het toetsrooster voor 3 en 5 juni vind je terug als bijlage bij deze memo.  
  Staat jouw klas niet in het toetsrooster bij een bepaalde datum, dan heb je op die dag geen toets.  
  Het toetsrooster voor de volgende weken volgt zo snel mogelijk . 
• Houd de aankomst- en vertrektijden aan die in de tijdroosters staan.  
• Ga bij binnenkomst direct naar het lokaal.   
• De indeling van de groepen per klas worden vrijdag via Magister aan jullie gestuurd.  
• Wisselingen per groep zijn niet mogelijk.  
• Absentie wordt bijgehouden door de leraren en doorgegeven aan de verzuimcoördinator.  
 
Richtlijnen om fysiek onderwijs mogelijk te maken  
We volgen de richtlijnen en protocollen die gelden om besmetting met het coronavirus te voorkomen. 
Leerlingen komen gespreid naar school (binnen een bepaalde tijdsperiode) en gaan ook gespreid weer 
weg. We hebben looproutes aangebracht met duidelijke bewegwijzering. De leerlingen blijven zo veel 
mogelijk in hetzelfde lokaal; de leraren wisselen steeds, zodat er geen drukte op de gangen is.  



Leerlingen mogen geen gebruik maken van hun kluisje. Er zijn geen pauzes. Elke groep leerlingen heeft 
maximaal 2 uur les per dag.  
 
Overal in de school zijn borden over hygiënemaatregelen geplaatst. Alle lokalen zijn voorzien van 
desinfecterende handgel, schoonmaakspray en papieren rollen voor het schoonmaken van de tafels, 
antibacteriële doekjes voor de toetsenborden en computermuizen. We vragen de leerlingen steeds hun 
handen te desinfecteren en hun eigen tafel te reinigen bij binnenkomst. Voor een goede ventilatie 
blijven de deuren van de lokalen open. Het luchtbehandelingssysteem is aangepast aan de adviezen.  
  
De catering is niet open. Neem wat te drinken mee op warme dagen, dit kan je in het lokaal opdrinken. 
Maak zo min mogelijk gebruik van het toilet. Zo zorgen we met elkaar voor een schone, prettige en 
vooral veilige schoolomgeving en houden zo iedereen hopelijk gezond.  
  
Richtlijnen binnen en buiten school van cruciaal belang  
Wij zijn ontzettend blij dat we weer starten. We doen dit volgens het protocol van het RIVM plus de VO-
scholen en drukken tegelijkertijd iedereen op het hart zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het is 
uiterst belangrijk dat we allemaal deze richtlijnen volgen: op school en daarbuiten. ‘Social distancing’ 
betekent 1,5 meter afstand (bijv. bij de fietsenstalling, bij het de ingang van het lokaal, op de gangen 
enz.) houden tot elkaar, beperken van sociale contacten en vermijden van groepen. We schudden geen 
handen, geven geen high fives, we hoesten en niezen in de elleboog, we gebruiken papieren zakdoekjes 
en gooien deze meteen in de prullenbak en we wassen regelmatig goed de handen. Na de lessen verlaat 
je direct het schoolgebouw, je blijft niet in de school of op het schoolplein.  
 
Wat doe je als je ziekteverschijnselen hebt?  
De richtlijnen van het RIVM gelden nog steeds als het gaat om klachten of om een verhoogd risico op 
besmetting. Als er sprake is van klachten, blijf je thuis en meld je dit aan school via 
post.vianen@oosterlicht.nl. Als je 24 uur geen klachten hebt, kun je weer naar school. Als je klachten 
krijgt op school, ga je onmiddellijk naar huis. Leerlingen die zich zorgen maken vanwege hun kwetsbare 
gezondheid, of van iemand uit het gezin, kunnen contact opnemen met de mentor om hier afspraken 
over te maken.   
 
Wat te doen met hooikoorts? Laat je ouders een kort bericht schrijven waarin zij verklaren dat jij 
hooikoortsklachten hebt en neem dit mee naar school en overhandig dit aan de leraar.  
  
Afsluitend  
We kijken ernaar uit jullie vanaf volgende week weer te zien. We hebben er vertrouwen in dat we op 
deze manier, binnen de richtlijnen, het schooljaar tot een mooi einde kunnen brengen.  
  
Vriendelijke groet namens de schoolleiding, 
 
 
Laurien Scheffers  
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

