
Vianen, 18 maart 2020        

Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Nu de scholen in verband met het coronavirus tijdelijk gesloten zijn, ontstaan er vragen. Hoe kan het onderwijs toch 
doorgaan, zonder dat je naar school toe kunt? Daarover hebben we vandaag op school met leraren en andere 
medewerkers gepraat. Wij delen graag onderstaande informatie met jullie. Per dag volgen wij de ontwikkelingen. Als die 
aanleiding geven tot communicatie, sturen we jullie een emailbericht en plaatsen die informatie ook op 
www.oosterlicht.nl. Wij vragen jullie dan ook dagelijks jullie mail en de site te checken. We hebben de informatie 
puntsgewijs vermeld en niet in volgorde van belangrijkheid. Neem dus even de tijd alles te lezen. We doen er alles aan 
jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden. 
 

Toetsen eindexamenklassen 
Vanaf maandag 23 maart starten we met de toetsen voor de leerlingen in de eindexamenklassen. We zullen een 
planning aanhouden waarin rekening is gehouden met de richtlijnen van het RIVM. Hierbij treffen jullie alvast de 
schema’s voor de aankomende weken aan. De tijden en lokalen volgen later deze week.  
 
Examentrainingen 
De examentrainingen op school zullen helaas vervallen. De leraren zullen zoveel mogelijk oefenmateriaal online 
beschikbaar stellen. 
 
Mondelinge examens 
De mondelinge examens en taaldorp gaan volgende week ook door. Sommige secties zullen de mondelingen op school 
door laten gaan, andere secties zullen op afstand werken of met een nog andere examenvorm gaan werken. Uiteraard 
word je hierover geïnformeerd. 
 
Voorzorgsmaatregelen 
Het is ontzettend fijn dat het schoolexamen doorgang kan vinden. We doen er alles aan om dit in goede banen te leiden 
en geven prioriteit aan de veiligheid. We spreiden de tijdstippen waar mogelijk, richten lokalen in met veel ruimtes 
tussen de tafeltjes, zetten maximaal 15 leerlingen in een regulier lokaal. 
Aan de leerlingen vragen we ook voorzichtig te zijn en de aanwijzingen hieronder op te volgen. 

• Kom alleen naar school en ga niet in groepjes staan. 
• Neem alleen de noodzakelijk spullen mee naar school. In de toetsruimte is geen plek voor jassen, tassen, 

mobieltjes. 
• Als je naar je kluisje gaat, houd afstand van elkaar en blijf daar niet hangen. 
• Loop direct door naar het lokaal en ga op je plek zitten 
• Als je naar buiten gaat, doe dat ook gecontroleerd en blijf uit elkaars buurt. 
• Sommige leerlingen hebben twee toetsen op een dag: ga in de tussentijd naar huis of naar het binnenplein  

of studiebalkon. Daar kun je voldoende afstand van elkaar houden. 
• Zorg voor je eigen flesje water. En als je twee toetsen hebt, neem dan ook iets te eten mee. 

 
Mocht het RIVM met aanvullende richtlijnen komen, dan in formeren wij jullie hierover. 

 
Verkouden en ziek en gemiste toetsen 
We volgen de richtlijnen vanuit de RIVM. Als je verkouden bent, blijf je thuis. Je hoeft niet bang te zijn dat je in de knel 
komt. Wij stellen ons als school ruimhartig op. We zullen steeds proberen passende oplossingen te vinden. Een toets 
missen is heel vervelend, maar je gezondheid staat voorop. 
 



Leerlingen met achterstand 
Sommige leerlingen lopen achter met de toetsen. De school zal in de loop van de komende twee weken contact met je 
opnemen om specifieke afspraken te maken om deze achterstand in te lopen. 
 
Herkansingen en inhaalmomenten 
Kijk hiervoor goed op bijgaand schema, tijden en lokalen volgen later deze week. 
 
Een mooi bericht 
Vanmorgen heeft het Oosterlicht Vianen huisartsen en zorgmedewerkers in de regio heel blij gemaakt met het uitlenen 
van 29 labjassen.  

Communicatie algemeen 

• Geen e-mail ontvangen in de afgelopen dagen van school? Dan staat je/uw e-mailadres niet goed in Magister. 
Pas dit meteen zelf aan in Magister zodat jullie de volgende mails wel ontvangen. Overigens staat alle 
belangrijke info ook bij Nieuws op www.oosterlicht.nl  

• Voor vragen gebruiken we het algemene e-mailadres van de school: post.vianen@oosterlicht.nl (OCV). 

Belasting netwerk 
Momenteel zijn een heleboel mensen thuis aan het werk, het grootste deel daarvan is online. Dit betekent dat het 
internet, Magister, OneNote, Microsoftprogramma’s, etc. soms erg traag kan zijn. Ons advies: heb geduld.  

Wij realiseren ons dat dit nu een spannende en onrustige tijd is, wij hopen van harte dat het met onze leerlingen en hun 
familieleden goed gaat. Veel sterkte. 

Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding 

 

L.M. Scheffers 
Directeur Oosterlicht Vianen  

  

http://www.oosterlicht.nl/
mailto:post.vianen@oosterlicht.nl


Schema TL4 klassen 

 

Klas 
 

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 

T4a Taaldorp Engels 
Geschiedenis 

Taaldorp Engels 
Wiskunde 

Taaldorp Engels 
Beeldend (schriftelijk) 

Nederlands taaldorp 
Aardrijkskunde 
 

Nederlands Taaldorp 
Maatschappijleer 
Beeldend praktijk 

T4b Taaldorp Engels 
Geschiedenis 

Taaldorp Engels 
Wiskunde 

Taaldorp Engels 
Beeldend (schriftelijk) 
 

Nederlands taaldorp 
Aardrijkskunde 
 

Nederlands Taaldorp 
Maatschappijleer 
Beeldend praktijk 

T4c Taaldorp Engels 
Geschiedenis 

Taaldorp Engels 
Wiskunde 

Taaldorp Engels 
Beeldend (schriftelijk) 
 

Nederlands taaldorp 
Aardrijkskunde 
 

Nederlands Taaldorp 
Maatschappijleer 
Beeldend praktijk 

 

Klas 
 

30/3 31/3 1/4  2/4 3/4 

T4a Duits Taaldorp 
Economie 

Natuur- scheikunde 
Duits taaldorp 

Biologie 
Beeldend (praktijk) 

Duits 
Beeldend (praktijk) 

Inhaalmoment 
gemiste PTA 
onderdelen 

T4b Duits Taaldorp 
Economie 

Natuur- scheikunde 
Duits taaldorp 

Biologie 
Beeldend (praktijk) 

Duits 
Beeldend (praktijk) 

Inhaalmoment 
gemiste PTA 
onderdelen 

T4c Duits Taaldorp 
Economie 

Natuur- scheikunde 
Duits taaldorp 

Biologie 
Beeldend (praktijk) 

Duits 
Beeldend (praktijk) 

Inhaalmoment 
gemiste PTA 
onderdelen 

 

Klas 
 

6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 
 

T4a   Opgeven voor 
herkansing op 15 
april 

 Goede vrijdag 

T4b   Opgeven voor 
herkansing op 15 
april 

 Goede vrijdag 

T4c   Opgeven voor 
herkansing op 15 
april 

 Goede vrijdag 

 

Klas 
 

13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 
 

T4a Pasen  Herkansingen   
T4b Pasen  Herkansingen   
T4c Pasen  Herkansingen   

 

  



Schema BK4 klassen 

Klas 
 

23/3 24/3 25/3 26/3 27/3 

E4a Inhalen gemiste 
toetsen 

Inhalen gemiste 
PTA onderdelen 

Duits mondeling 
 
Opgeven 
herkansingen voor 
16.00 uur 

 Herkansingen 

H4a Inhalen gemiste 
toetsen 

Inhalen gemiste 
PTA onderdelen 

Duits mondeling 
 
Opgeven 
herkansingen voor 
16.00 uur 

 Herkansingen 

Z4a Inhalen gemiste 
toetsen 

Inhalen gemiste 
PTA onderdelen 

Duits mondeling 
Toets Z&W 
 
Opgeven 
herkansingen voor 
16.00 uur 

 Herkansingen 

Z4b Inhalen gemiste 
toetsen 

Inhalen gemiste 
PTA onderdelen 

Duits mondeling 
Toets Z&W 
 
Opgeven 
herkansingen voor 
16.00 uur 

 Herkansingen 

 

Klas 
 

30/3 31/3 1/4  2/4 3/4 

E4a CSPE CSPE CSPE CSPE CSPE 
H4a CSPE CSPE CSPE CSPE CSPE 
Z4a CSPE CSPE CSPE CSPE CSPE 
Z4b CSPE CSPE CSPE CSPE CSPE 

 

Klas 
 

6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 
 

E4a CSPE CSPE CSPE CSPE Goede vrijdag 
H4a CSPE CSPE CSPE CSPE Goede vrijdag 
Z4a CSPE CSPE CSPE CSPE Goede vrijdag 
Z4b CSPE CSPE CSPE CSPE Goede vrijdag 

 

Klas 
 

13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 
 

E4a Pasen CE CE CE CE 
H4a Pasen CE  

Eventueel uitloop CSPE 
CE CE CE 

Z4a Pasen CE CE CE CE 
Z4b Pasen CE CE CE CE 

 

 


