
 

 

Nieuwegein, 13 mei 2020       

 

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

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

De meivakantie en de eerste schoolweek daarna zijn achter de rug. We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een fijne vakantie en 

het ritme van het onderwijs op afstand -en voor ouders het werken- weer is gevonden.  

In de afgelopen weken hebben wij op de achtergrond doorgewerkt. Onze prioriteit is en blijft om alle leerlingen zo goed mogelijk les 

te geven en te begeleiden. Zo heeft iedere leraar in ieder geval één keer per week contact met de klas en vervult de mentor een 

belangrijke taak in de onderlinge communicatie.  

 

Wij werken ook aan de verbeterpunten en staan open voor feedback van ouders/verzorgers. Onze MR kijkt positief kritisch mee naar 

onze plannen over het onderwijs en de overgang.  

Voor nu is onderstaande informatie van belang. 

Voor alle leerlingen en ouders/verzorgers 

 Het definitieve besluit van de overheid over het heropenen van de scholen voor voortgezet onderwijs valt op 20 mei.  

In ieder geval tot 2 juni blijven wij lesgeven en toetsen op de huidige manier.  

 Het Oosterlicht kiest er voor (naar verwachting) vanaf 2 juni op een goede en veilige manier te starten met het lesgeven op 

school. Het maken van een acceptabel rooster en het werken met meerdere scenario’s is een heidens karwei. Zodra er witte 

rook is, informeren we jullie over onze plannen. 

 Als de school weer open gaat, volgen we de RIVM-richtlijnen en het protocol van de VO-raad. Dit betekent bijvoorbeeld dat 

de lessen starten op verschillende tijdstippen, dat bij binnenkomst van de school handgel wordt gebruikt, dat de 

afstandsregels worden gehanteerd, dat de kluisjes niet worden gebruikt en dat we looproutes volgen. Leerlingen zullen zo 

veel mogelijk in hetzelfde lokaal zitten; wisselingen worden tot een absoluut minimum beperkt. We hebben geen pauzes en 

de kantine blijft dicht. De leerlingen maken zelf hun tafel schoon bij het verlaten van het lokaal en blijven niet langer op 

school dan noodzakelijk.  

 Leerlingen die zich in de kwetsbare groep bevinden of hier thuis mee te maken hebben, maken in overleg met de mentor 

afspraken. 

 Leerlingen die ziekteverschijnselen hebben, mogen niet naar school komen. 

 Meer informatie over de toetsen volgt.  

 De afgelopen jaren hebben we in samenwerking met Lyceo aan het einde van het schooljaar een ‘lenteschool’ 

georganiseerd. Dit jaar noemen we het ‘zomerschool’ en ziet het er vanwege de situatie rondom het coronavirus iets anders 

uit. Het programma is bedoeld voor leerlingen uit 2 en 3 vmbo, voor leerlingen uit klas 2 t/m 4 havo en klas 2 t/m 5 vwo en 

bestaat uit twee delen. Informatie over de procedure staat in de bijlage. 

 Aan de uitwerking van de overgangsregeling (bevordering) en het bepalen van het niveau wordt momenteel gewerkt. 

 Via onze zorgmedewerkers ontving onze school een folder voor jongeren waarin staat hoe je contact kunt opnemen met de 

GGD als je vragen hebt over hoe om te gaan met de gevolgen van het coronavirus. De folder is bijgevoegd.  

Voor examenleerlingen en ouders/verzorgers 

 Het inhalen van de toetsen door examenleerlingen wordt deze week afgerond.  

 Vanaf 8 mei staat de inschrijving open voor de herkansingen waarvan de deadline voor de aanmelding vr 15 mei om  

12.00 uur is.  

 De Ouderraad reikt een prijs uit voor het beste profielwerkstuk van dit jaar. De nominaties hiervoor komen binnen via de 

PWS-begeleiders. Er zitten mooie werkstukken bij. Wie zal er met de prijs vandoor gaan? 

 Ben je geslaagd, gezakt of heb je een herkansing voor je eindexamen? Je mentor belt je over de uitslag op do 4 juni vanaf 

10.00 uur. Zorg dat je telefoon opgeladen is en aan staat! 



 Gezakte examenleerlingen en examenleerlingen die hun cijfer willen verbeteren kunnen na 4 juni aangeven of zij de  

RV-toetsen (resultaatverbeteringstoetsen) willen maken. Voor die RV-toetsen verwachten we nog richtlijnen van het CITO.  

Daarna volgen er instructies. 

 Het Gala gaat definitief niet door. 

 Er wordt actief nagedacht over de manier waarop we de diploma-uitreiking feestelijk kunnen vormgeven. Gelukkig hebben 

we nog even de tijd om de plannen uit te werken en jullie daarna te informeren. 

 

Ook de laatste weken van dit schooljaar vraagt om ieders flexibiliteit. Wij hopen op jullie medewerking die ons tot nu toe uiterst 

tevreden stemt. We doen het samen, ook nu.  

Vriendelijke groet namens de schoolleiding, 

 

Wouter Abrahamse 


