
Vianen, 1 april 2020       
 

 

 

Betreft: memo 9 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Er is gisteren nieuwe informatie vanuit de overheid gekomen. Hierbij informeren we jullie over wat die informatie betekent voor 
school. 

Belangrijk: voor eindexamenleerlingen starten we volgende week 7 april met het afnemen van de (schriftelijke) schoolexamens. 
Voor de overige leerlingen blijft de school nog gesloten tot en met 27 april. 

Wat betekent dit? 

Voor alle leerlingen en ouders/verzorgers 

• Onderwijs op afstand gaat tot en met 27 april door. De meivakantie staat gepland van zaterdag 18 april tot en met zondag 3 
mei, die dagen wordt geen nieuw onderwijs op afstand aangeboden 
Heel veel onderwijs op afstand gaat goed, soms gaat het nog niet helemaal goed. We zijn continu bezig verbeteringen hierin 
aan te brengen. Als er problemen zijn, laat dit aan je mentor weten 

• Blijf je op je werk concentreren. Als er nog dit schooljaar een (leer)toetsweek wordt georganiseerd, laten we je dit ruim van 
te voren weten 

• De voor de rest van het schooljaar geldt dat geplande schoolreizen, excursies e.d. niet door gaan  

 
Voor examenleerlingen en ouders/verzorgers  

• We gaan er alles aan doen om alle examenleerlingen naar een zo goed mogelijk eindcijfer te begeleiden 
• We starten dinsdag 7 april met het afnemen van de schriftelijke schoolexamens. Sommige toetsen (zoals de mondelinge 

toetsen van Nederlands) worden op afstand afgenomen, andere op school. Hierbij worden de RIVM-richtlijnen over afstand 
en hygiënemaatregelen voor leerlingen en medewerkers in acht genomen. Ook worden de toetsmomenten voor kleine 
groepjes over de dag verspreid 

• We sturen je donderdag het rooster van de schoolexamens 
• We informeren jullie op een later moment over de herkansingen en inhaaltoetsen 
• Wij hebben de herkansingsregeling en de slaag-/zakregeling van de minister nog niet ontvangen. We informeren jullie 

hierover zodra deze er zijn  
• Voor vragen kun je contact opnemen met je mentor 
• Heel veel succes met alle voorbereidingen! 

 
Houd focus op je schoolwerk & zorg goed voor elkaar! 

Met vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

 
Laurien Scheffers, 
Directeur Oosterlicht College 


