
 

Vianen, 20 maart 2020        

Betreft: memo 5 met informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus  
 

   
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Met deze mail willen we alle leerlingen, ouders/verzorgers en Oosterlicht-medewerkers een hart onder de riem steken. Door de 
wereldwijde impact van het coronavirus staan we met elkaar voor grote uitdagingen. We hebben veel respect voor de manier 
waarop jullie de crisis tot op heden het hoofd bieden en omgaan met de manier waarop het onderwijs nu wordt geregeld.  
 
Natuurlijk kunnen jullie ook in de komende tijd op ons rekenen. Dat doen we door jullie zo goed mogelijk te blijven informeren. 
Voordat het zonnige weekend start, nog een aantal mededelingen:  
 
Niet-examenleerlingen 
Voor als het jullie nog niet helemaal duidelijk is: de PTA onderdelen en toetsen voor klas 3 B/K/T gaan voorlopig niet door. Wij 
wachten berichtgeving vanuit de overheid af hoe wij na 6 april omgaan met de toetsen en de overige lesstof. Voor jullie gaat het 
onderwijs op afstand door zoals we deze week in gang gezet hebben.  

Examenleerlingen 
TL: Alleen voor examenleerlingen VMBO TL gaat de toetsweek vanaf maandag 23 maart door volgens het toetsrooster dat hierbij 
gevoegd is. 
BK: Vanaf maandag 23 maart halen jullie de gemiste PTA onderdelen in. Zie hiervoor jullie rooster. Vanaf 30 maart zullen de CSPE’s 
plaatsvinden. De schema’s en tijdstippen zullen uiterlijk dinsdag 24 maart naar jullie toegestuurd zijn. Een aantal onderdelen van de 
CSPE’s van Zorg & Welzijn en HBR zullen nu niet afgenomen kunnen worden i.v.m. de richtlijnen van het RIVM. Deze onderdelen 
zullen op een later tijdstip alsnog plaatsvinden. Hierover houden we jullie natuurlijk geïnformeerd zo gauw we hier meer over 
weten. 
 
De coronavoorschriften hangen in de school en in lokalen/ gangen / binnenplein en worden telkens herhaald op de lichtkranten.  
Onze medewerkers en surveillanten zijn duidelijk geïnstrueerd.  
 
We herhalen nog even de afspraken: 
- Kom alleen naar school, houd afstand met fietsen en ga niet in groepjes staan of door de school lopen. 
- Bij binnenkomst was je je handen met handgel. 
- Als je naar je kluisje gaat, houd afstand van elkaar en blijf daar niet hangen. 
- Loop direct door naar het lokaal of ruimte en ga op je plek zitten.  
- Als je naar buiten gaat, doe dat ook gecontroleerd en blijf uit elkaars buurt. 
- Een aantal examenleerlingen maakt in de toetsweek twee toetsen op een dag: ga in de tijd ertussen naar huis, haal een 

frisse neus op het schoolplein of ga naar het bovenplein of studiebalkon. Daar kun je voldoende afstand van elkaar houden.  
- Neem alleen de noodzakelijk spullen mee naar school.  
- Zorg voor je eigen flesje water. Als je twee toetsen hebt, neem ook iets te eten mee, want de catering is gesloten.  
- Tot slot nog een aandachtspuntje: kom je met het openbaar vervoer, check vooraf de dienstregeling! 
 
Leerlingen die in de toetsweek zichtbaar verkouden zijn en toch op school komen, zullen door de surveillant i.o.m. de schoolleiding 
naar huis worden gestuurd. Wij kunnen geen uitzondering maken voor leerlingen die bijvoorbeeld bronchitis of hooikoorts hebben. 
Voor deze leerlingen zal er een oplossing komen voor het inhalen van de toetsen op een ander moment.  
  
Een aantal leerlingen heeft met goede redenen aangegeven gebruik te willen maken van een aparte ruimte. Voor deze groep richten 
wij lokalen in waarin deze leerlingen apart alleen in het lokaal zitten. Surveillanten zullen vanuit de gang toezicht houden. Deze 
leerlingen mogen 15 minuten later starten en dus ook 15 minuten later eindigen met de toets zodat zij niet in de drukte van de rest 
van de leerlingen terecht komen. Deze leerlingen hebben zich inmiddels aangemeld bij dhr. Bergmans. 
 
Centraal Schriftelijk Eindexamen (CE) 
Op 17 maart heeft minister Slob van Onderwijs in een brief aan de Kamer laten weten dat de centrale eindexamens (CE) die starten 
op 7 mei vooralsnog gewoon doorgaan. Leerlingen mogen hieraan deelnemen op voorwaarde dat de voorgeschreven 



schoolexamens (PTA’s) zijn afgerond. Wij volgen de berichtgeving en richtlijnen vanuit de overheid nauwlettend en beloven jullie op 
de hoogte te houden van de ontwikkelingen.  
 
Iedereen een goed weekend gewenst, blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  
 
Namens de schoolleiding, 
L.M. Scheffers 


