
Nieuwegein, 16 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 gesproken. Naar aanleiding hiervan delen wij graag onderstaande informatie met jullie. Per dag volgen wij 

de ontwikkelingen. Als die aanleiding geven tot communicatie, sturen we jullie een e-mailbericht en plaatsen die 

informatie ook op www.oosterlicht.nl. Wij vragen jullie dan ook dagelijks jullie mail en onze 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 

 Spullen ophalen uit kluisje 

Veel leerlingen hebben boeken en andere spullen in hun kluis op school liggen. We verwachten dat leerlingen de 

komende drie schoolweken bezig blijven met de schoolvakken. Alleen op dinsdag 17 maart kunnen leerlingen 

boeken en andere benodigde spullen ophalen op school. Neem een stevige tas mee om je spullen mee naar huis 

te nemen. We hebben een rooster gemaakt om zoveel mogelijk de leerlingen te spreiden gedurende de dag. Als 

de leerlingen hun spullen hebben verzameld, vertrekken ze per direct weer uit school en gaan naar huis. 

Leerlingen die geen spullen hoeven te halen, komen niet naar school. 

 

Tijd Achternaam beginnend 
met de letter 

08.05 - 08.30 A 

08.30 - 09.00 B 

09.00 - 09.15 C 

09.15 - 09.45 D 

09.45 - 10.15 E en F 

10.15 - 10.30 G 

10.30 - 11.00 H 

11.00 - 11.15 I en J 

11.15 - 11.45 K 

11.45 - 12.15 L 

12.15 - 12.45 M 

12.45 - 13.15 N en O en P 

13.15 - 13.45 Q en R 

13.45 - 14.15 S 

14.15 - 14.30 T en U 

14.30 - 15.00 V 

15.00 - 15.30 W t/m Z 

 

 Op het moment dat je op dinsdag 17 maart je spullen uit je kluisje komt halen volgens het rooster is het nog 

mogelijk (extra) boeken te lenen/in te leveren in de mediatheek. Uiteraard zorgen we er ook voor dat alle 

mediatheekboeken die nu onder de leerlingen zijn, verlengd worden tot na de schoolsluiting.  

 Opvang van leerlingen waarvan beide ouders werken in een cruciaal beroep: ouders kunnen hun kind hiervoor 

aanmelden: iedere dag voor 08.00 uur bellen naar 030 – 600 48 00. 

 De geplande toetsweek en de mondelingen gaan deze week niet door.  



 We wachten op informatie vanuit de overheid over hoe om te gaan met de examentoetsen die gepland waren in 

de toetsweek (PTA’s), de mondelingen, praktische opdrachten en de praktijkexamens vmbo basis en kader.  

Dit heeft onze hoogste prioriteit en wij komen daar op korte termijn op terug.  

 Maandag 16 en dinsdag 17 maart nemen we de tijd om lessen te ontwikkelen. Die zetten we in Magister.  

Vanaf woensdag 18 maart gaan we online lesmateriaal aanbieden aan in eerste instantie examenleerlingen.  

We streven ernaar op 18 maart ook voor de overige leerlingen de online lesstof klaar te hebben.  

 Zolang deze situatie aanhoudt, werken leraren aan een les- en huiswerkplanning en communiceren deze via 

Magister.  

 We gaan ervan uit dat iedere leerling de lesstof kan raadplegen op een computer of mobiele telefoon.  Geeft dit 

problemen, neem dan contact op via post@nieuwegein.nl. 

 Excursies, voorstellingen en andere schoolreizen gaan t/m de meivakantie niet door. Daarna wordt bekeken en 

gecommuniceerd of we bepaalde activiteiten kunnen verzetten of moeten annuleren. 

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 de Magister-app zodat jullie de volgende mails wel ontvangen. Ga naar Menu – Mijn 

gegevens – Wijzig – Pas je mailadres aan – Kies voor Opslaan. De gegevens zijn dan gewijzigd. 

Overigens staat alle belangrijke info ook bij Nieuws op www.oosterlicht.nl. 

 Voor vakinhoudelijke vragen kan via e-mail contact worden opgenomen met de vakleraar. Persoonlijke zaken 

over uw kind kunt u mailen aan de mentor. Organisatorische vragen graag mailen naar de afdelingsleider. 

 Rectoren en bestuurders van scholen in de regio hebben dagelijks overleg. Ook overleggen zij met overheids-

instanties als gemeente, ministerie van OC&W en Onderwijsinspectie. Wij delen hierover zoveel mogelijk 

informatie, waar nodig, met alle betrokkenen. 

Wij hopen u op deze wijze voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.  

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding 

 

W. Abrahamse, 

rector  

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

