
 

Vianen, 19 maart 2020        

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

  
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Woensdag zijn jullie begonnen met ‘leren op afstand’. We zien en merken dat jullie serieus bezig zijn met je schoolwerk. We vragen 
veel verantwoordelijkheid van jullie. Goed om te zien dat jullie dat aan kunnen! Hetzelfde geldt voor onze medewerkers, die zetten 
zich met man en macht in om het onderwijs door te laten gaan en goed contact te houden met leerlingen, hun ouders/verzorgers en 
elkaar. 

Gisteren richtten wij ons speciaal tot de examenleerlingen, vandaag vooral ook tot de niet-examenleerlingen en hun ouders/ 
verzorgers. Speciaal bedanken we Britt van Hanegem (G6) die in het dagelijks overleg met de schoolleiding aanwezig is om onze 
leerlingen van onze beide locaties te vertegenwoordigen. Zij geeft ons door wat er bij leerlingen speelt en welke vragen er zijn.  
Heel fijn! 

Het startpunt voor alles wat met school te maken heeft, is Magister. Vandaaruit werken we. Daarbij maken leraren en leerlingen 
gebruik van verschillende communicatiekanalen om op afstand met elkaar te communiceren. We hebben afgesproken dat we hier 
niet één systeem, maar meerdere systemen voor gebruiken. Zo zijn we minder kwetsbaar als een bepaald systeem niet werkt en zo 
blijven we ook het dichtst bij de manier van communiceren die past bij de leraar en de leerlingen. Wij vinden het fijn te merken hoe 
flexibel iedereen hiermee omgaat.  

De mentor speelt een belangrijke rol. Hij of zij is de spil van het onderwijs in de klas. Zijn er vragen die met een vak te maken 
hebben, stel ze aan de vakleraar. Zaken daarbuiten kunnen altijd besproken worden met de mentor. Het is belangrijk goed contact 
met elkaar te houden, want we willen graag dat het goed met onze leerlingen blijft gaan.  

Indien bij een leerling het coronavirus wordt geconstateerd, volgt deze de richtlijnen van de GGD en het RIVM. De verantwoordelijk-
heid ligt bij de ouders. In verband met het contact dat de leerling eventueel heeft gehad met medewerkers of medeleerlingen van 
onze school, bijvoorbeeld bij het boeken lenen in de mediatheek, stellen wij het uiteraard zeer op prijs als de school wordt 
geïnformeerd.  

Toch nog even speciaal voor de examenleerlingen: 

Leerlingen met gezinsleden met een zeer zorgelijke gezondheid worden verzocht dit uiterlijk op vrijdag 20 maart vóór 10.00 uur te 
melden aan dhr. Bergmans. Deze leerlingen worden apart ontvangen in de toetsweek en op contactmomenten daarna.  
Zij krijgen de mogelijkheid toetsen te maken in geïsoleerde ruimtes. Voelt een leerling of zijn of haar ouders zich toch niet goed bij 
deze oplossing, dan kunnen zij besluiten niet deel te nemen aan toetsen/schoolexamens. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de 
ouders of bij de leerling van 18 jaar of ouder.  

Leerlingen hoeven zich bij het maken van toetsen of het oefenen van praktijkexamen geen zorgen te maken dat zij te dicht bij 
andere leerlingen in een lokaal of ruimte komen. Wij zorgen ervoor dat er altijd voldoende afstand tussen tafels of praktijk-
opdrachten is. 

We krijgen van verschillende kanten complimenten en positieve berichten. Fijn om te merken dat iedereen zich betrokken voelt bij 
onze leerlingen en uw kinderen.  

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 
 

L. Scheffers, 
directeur Oosterlicht College Vianen 


