
 

 

Vianen, 16 december 2020      
 
 

 

Betreft: Memo 09 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

Wat een nieuws gisteravond. Dat een lockdown eraan zat te komen, was voor iedereen duidelijk. Dat de 
lockdown en daarmee specifiek de schoolsluiting tot 18 januari duurt, hadden we niet verwacht. Graag 
informeren wij jullie hoe we de lessen voor en na de vakantie inrichten. 

Tot aan de kerstvakantie 
A.s. vrijdag is een lesvrije dag voor alle leerlingen. Woensdag 16 december en donderdag 17 december 
wordt er online lesgegeven aan alle klassen volgens ons 45-minuten-rooster, via Teams. Dit betekent 30 
minuten les en daarna 15 minuten om even te ontspannen en je klaar te maken voor de volgende les.  
 
Leerlingen uit de bovenbouw vmbo die de komende dagen nog een PTA zouden maken, ontvangen 
vandaag een apart bericht wanneer deze toetsen gepland zijn. Deze PTA’s worden voor de kerstvakantie 
nog afgerond. Kijk hiervoor in Magister! 
 
Na de kerstvakantie 
Maandag 4 januari is er een lesvrije dag voor leerlingen in verband met een studiedag voor leraren.  
 
Op dinsdag 5 januari a.s. starten de (online) lessen weer voor klas 1 t/m 3 bk, tl, havo en havo-4. Wij 
volgen dan het normale 60-minuten-rooster. Dit betekent 30 minuten instructie, 15 minuten de tijd om 
vragen te stellen en daarna heeft iedereen nog 15 minuten tijd om even te ontspannen en je klaar te 
maken voor de volgende les. We kunnen niet voorkomen dat sommige lessen uitvallen, denk hierbij aan 
lichamelijke opvoeding. Gebruik deze uren vooral om huiswerk te maken of je voor te bereiden op de 
andere lessen. 
 
Uitzondering! 
Klas 4-BKT volgen alle lessen fysiek op school (in de periode van dinsdag 5 januari tot en met vrijdag 15 
januari), in navolging op het advies vanuit de Rijksoverheid en de VO-Raad. Over de sectiedag (donderdag) 
zullen de collega’s van de profielen bericht doen. 
 
Klas 3-BK volgen de lessen online (in de periode van dinsdag 5 januari tot en met vrijdag 15 januari) op 
maandag t/m donderdag. Over de sectiedag (vrijdag) zullen de collega’s van de profielen bericht doen.  
 
Eventuele geplande PTA’s in de periode van 5 januari t/m 15 januari worden op school gemaakt. Hierover 
wordt via Magister door de vakdocent gecommuniceerd.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Toetsweek 
Wij hebben besloten om de toetsweek te verplaatsen naar de week van 1 t/m 5 februari a.s. Op deze 
manier zien wij onze leerlingen weer twee volle onderwijsweken en kunnen we de puntjes op de i zetten 
in voorbereiding op de toetsweek. 
 
Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid jaar 2020-2021 start. We kijken ernaar uit om iedereen op 
18 januari weer gezond en wel terug te zien op het Oosterlicht College Vianen. Wij wensen jullie een heel 
fijne vakantie, prettige feestdagen en alvast een succesvol 2021 toe! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle collega’s van het Oosterlicht College Vianen, 

 
 
 
 
 
Liesbeth van den Broek 
Directeur Oosterlicht College Vianen 

 


