
 

 

 

 

Nieuwegein, 6 november 2020 

      

Betreft: informatie en maatregelen n.a.v. coronavirus 

 

 

Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 

Graag informeren wij u over de huidige stand van zaken op onze school met betrekking tot Covid-19. 

Huidige situatie 

Wat goed is om u te laten weten, is dat wij al lange tijd een zeer laag aantal leerlingen en 

medewerkers hebben die thuis zijn vanwege een positieve uitslag Covid-19. Om eventuele risico’s 

goed in te schatten, houden we per dag de cijfers in de gaten van leerlingen die ziek zijn en leerlingen 

die thuiszitten in verband met klachten die mogelijk op Corona duiden of vanwege thuisisolatie door 

een positief geteste huisgenoot. Op deze wijze kunnen we, daar waar nodig, met maatwerk ingrijpen. 

Het is fijn om te merken dat u uw kind thuis houdt bij klachten en laat testen. Daarnaast zien wij dat 

bijna al onze leerlingen onze school binnenkomen met een mondkapje op en ook hun handen 

ontsmetten. Wat minder soepel verloopt, is het door leerlingen aanhouden van de 1,5 meter afstand 

tot personeelsleden en het gebruik van een mondkapje bij beweging in de school. Hier blijven wij de 

leerlingen op attenderen en wellicht kunt u ons daarbij helpen door dit nogmaals te benoemen bij uw 

zoon/dochter. 

Activiteiten  

In navolging van het advies vanuit de overheid en de VO-Raad hebben wij al in een eerder stadium 

besloten grote activiteiten, zoals het brugklaskamp en vrijwel alle dagexcursies in ieder geval tot de 

kerstvakantie te laten vervallen. Ook andere gezamenlijke activiteiten, zoals de viering van Sinterklaas 

en de jaarlijkse gemeenschappelijke kerstviering, komen te vervallen. Als school besteden wij wel 

aandacht aan genoemde activiteiten, maar in een andere vorm dan u van ons gewend bent. Wij 

betreuren dit ten zeerste; onderwijs op het Oosterlicht College is niet alleen het volgen van lessen, 

maar ook het met elkaar kunnen verbinden door middel van andere activiteiten. 

Strengere maatregelen 

Velen van u hebben ongetwijfeld net als wij afgelopen dinsdag de persconferentie gevolgd en gehoord 

dat onze regio tot nu toe niet behoort tot één van de regio’s die wellicht strengere maatregelen 

opgelegd krijgen. Schoolsluiting zou één van die strengere maatregelen kunnen zijn, laten we hopen 

dat de situatie in onze regio dus niet verslechtert. Mocht dit wel zo zijn en mocht er worden 

overgegaan tot (gedeeltelijke) schoolsluiting, dan is het goed voor u te weten dat wij daar op zijn 

voorbereid.  

Binnen de schoolleiding zijn diverse scenario’s uitgewerkt om in die situatie zo soepel mogelijk om te 

kunnen schakelen. Het uitgangpunt van de inrichting van het dan mogelijke onderwijs zal steeds het 

reguliere rooster zijn. Op deze wijze willen wij proberen zo veel mogelijk rust en regelmaat te 

behouden. 

Tot slot 

Blijf gezond en zorg voor elkaar. 

Vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Gert Munters, 

rector a.i. 


