
 

 

 

Vianen, 15 juli 2020       
  
Betreft: memo 15 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  
 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Een laatste bericht voor de vakantie. En laat ik beginnen met een groot woord van dank en een diepe buiging.  
Wat hebben jullie het goed gedaan! Het was een bijzonder jaar, niet alleen voor personeel, maar ook voor ouders  
en leerlingen. En daar is geen woord van gelogen. 

Afreizen naar vakantiebestemmingen buiten Nederland 
Reist u af naar een risicogebied? Dat kan (vervelende) consequenties hebben. Leerplicht meldt ons het volgende: 
‘Wanneer u op vakantie bent geweest in een risicogebied en uw kind kan wegens thuisquarantaine niet naar school,  
dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Dit betekent dat uw kind zonder geldige reden niet op school is.  
Dit verzuim wordt gemeld bij leerplicht.’ 

Achterstand? 
Vanaf september onderzoeken we of leerlingen een onderwijsachterstand hebben opgelopen. Indien nodig  
organiseren we extra ondersteuning. 

Rooster na de zomervakantie 
Komend schooljaar komen alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school. Echter, we gaan in 2020-2021 nog niet  
terug naar hoe het was zoals voor de lockdown van half maart. Veiligheid heeft nog steeds onze volle aandacht.  
Daarbij denken we aan kwetsbaar personeel en leerlingen, aan leswisselingen en pauzesurveillance.  
Het organiseren van excursies is niet vanzelfsprekend.  

Evaluatie onderwijs op afstand 
Allereerst willen wij iedereen bedanken voor de medewerking aan de enquête. Wij willen graag een aantal  
uitkomsten met u delen. 

Duidelijk is dat wat voor de één een voordeel is, voor de ander een nadeel is. De ene leerling vindt de vrijheid  
van thuis werken heerlijk, de andere leerling vindt het helemaal niets. En dat geldt ook voor ouders.  
Sommige ouders hebben hun kind zich enorm in zelfstandigheid zien ontwikkelen, anderen moesten hun kind  
enorm achter de broek zitten om aan schoolwerk te beginnen. 

Als algemene conclusie kan worden gesteld dat leerlingen en ouders de door school geleverde inspanningen  
absoluut waarderen. Natuurlijk zijn er voor ons als school verbeterpunten uit de rapportages te halen.  
Ouders zien het liefst een rooster voor onderwijs op afstand dat gelijk is aan het reguliere rooster. Ook het 
aanhouden van één systeem en het afstemmen van het huiswerk werden veel genoemd. 

De uitkomsten van de enquêtes worden in september binnen de school besproken en verwerkt in plannen van  
aanpak. We hebben veel geleerd deze periode en we willen het goede graag behouden.  

  



 

 

Vertrek directeur Laurien Scheffers en rector Wouter Abrahamse 
Via de mail heb ik al eerder bericht dat ik vertrek als directeur van het Oosterlicht College in Vianen. Inmiddels is er een 
opvolger benoemd en wil ik alle vertrouwen in Mevrouw L. van den Broek uitspreken. U zal aan het begin van het 
nieuwe schooljaar ongetwijfeld kennis met haar maken.  

Rector Wouter Abrahamse gaat ook vertrekken bij het Oosterlicht College. Hierbij zijn bericht: 
Na ruim vier jaar neem ik afscheid van het Oosterlicht College om op fietsafstand van mijn huis rector te worden van de 
Koninklijke Scholengemeenschap in Apeldoorn. Het Oosterlicht staat er zowel in Vianen als Nieuwegein heel goed voor. 
De aanmeldingen voor komend schooljaar zijn heel goed. Fantastisch dat alle leerlingen welkom zijn; het Oosterlicht is 
een brede school die uniek is voor de omgeving. Het is mooi om te zien dat het onderwijs volop in ontwikkeling is; de 
laatste maanden helaas iets meer dan ons lief was. 
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen en ik wens alle leerlingen en ouders/verzorgers het beste toe, binnen het 
Oosterlicht en daarbuiten. 

Aftellen 
Nog een paar dagen en dan hopen we dat jullie het schooljaar goed kunnen afsluiten en een heerlijke zomervakantie 
tegemoet gaan! Pas goed op jezelf en op elkaar. 
 
Vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

Laurien Scheffers 


