
 
 
 
 
 
Nieuwegein, 22 september 2021  
 
      

 

Dit bericht over de coronamaatregelen vanaf 25 september én over de jaarplanning is bestemd 

voor de ouders en onze leerlingen van alle klassen 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 
 
Jaarplanning 

In onze bruisende school vinden we veel zaken belangrijk: leren in de les, leren buiten de les, allerlei 

activiteiten en excursies die daaraan bijdragen, onderwijsontwikkeling (en daarmee samenhangend 

scholing van medewerkers) en nog veel meer. 

 

We hebben er dit schooljaar voor gekozen om activiteiten meer te bundelen dan voorheen. Dat leidt 

tot verschillende soorten weken (soms dagen) in de jaarplanning: 

- lesdagen/lesweken volgens het normale rooster; 

- activiteitendagen/activiteitenweken; 

- ontwikkelweken. 

Wat betekent dit voor uw kind? 

- Tijdens lesdagen/lesweken volgens het normale rooster vindt zoveel mogelijk ‘gewoon’ les 

plaats. 

- Tijdens activiteitendagen/activiteitenweken vinden excursies, werkweken, 

profielwerkstukdagen, LOB-dagen, sportdagen, talentdagen, extra ondersteuningsactiviteiten 

vanuit NPO, en dergelijke plaats. Voor leerlingen die in een activiteitenweek geen geplande 

activiteiten hebben staan op een dag, gaan de lessen gewoon door volgens het normale 

rooster. In clustergroepen in de bovenbouw kan het zijn dat een deel van de groep 

activiteiten heeft en een ander deel in de les zit.  

- Tijdens ontwikkelweken werken we met een 40-minutenrooster (zie onderaan dit memo). Zo 

gaan alle lessen door en is er ’s middags tijd voor de medewerkers om te werken aan 

onderwijsontwikkeling.  

Binnenkort staan deze ontwikkelweken ook in de kalender op de website vermeld.  

Hoewel ons streven is om zoveel mogelijk activiteiten te bundelen, kan het zijn dat we daar een 

enkele keer vanaf moeten wijken, denk bijvoorbeeld voor een nieuwe landelijke activiteit waar de 

datum nog niet van vaststaat. 

We hopen op deze manier meer rust te creëren in het schooljaar, ruimte te creëren voor leren buiten 

het schoolgebouw en ruimte te creëren voor onderwijsontwikkeling. 

Eind van het schooljaar zullen we deze werkwijze evalueren, onder meer via de ouderraad.  
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Coronamaatregelen 

Op de persconferentie van 14 september jl. is aangekondigd dat met ingang van 25 september ook in 

het voortgezet onderwijs geen mondkapjes meer gedragen hoeven te worden. Tot die tijd is het nog 

wél verplicht om bij verplaatsing in het gebouw een mondkapje te dragen. 

Ook de verplichting tot het houden van 1,5 meter afstand tussen leerlingen en volwassenen vervalt 

met ingang van 25 september. Voor zowel leerlingen als medewerkers die het prettig vinden om 

desondanks afstand te houden, geldt natuurlijk dat zij dit aan kunnen geven in het contact met 

elkaar.  

Wat wél blijft gelden, zijn de algemene maatregelen: vaak handen wassen en niezen en hoesten doe 

je in je elleboog. 

Voor leerlingen en personeelsleden die nog niet volledig zijn gevaccineerd, blijft gelden: doe 2x per 

week een zelftest (op te halen bij de receptie). 

Volledig gevaccineerd of niet, bij Corona-gerelateerde verkoudheidsklachten, zoals  
- loopneus, neusverkoudheid, niezen, keelpijn en/of 
- hoesten en/of 
- benauwdheid en/of  
- plotseling verlies van reuk of smaak en/of 
- verhoging of koorts boven de 38 graden 

werkt een zelftest niet meer, maar geldt altijd: blijf thuis, laat je testen bij de GGD en wacht de 
uitslag van die test af. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 

Jolanda van den Broek 

rector Oosterlicht College Nieuwegein 

 

Lestijden 40-minutenrooster 

 
VMBO   H/V  

1 8.15-8.55  1 8.15-8.55 

2 8.55-9.35  2 8.55-9.35 

 pauze  3 9.35- 10.15 

3 9.55-10.35   Pauze 

4 10.35-11.15  4 10.35-11.15 

 Pauze  5 11.15-11.55 

5 11.40-12.20   Pauze 

6 12.20-13.00  6 12.20- 13.00 

7 13.00-13.40  7 13.00-13.40 

8 13.40-14.20  8 13.40-14.20 

9 14.20-15.00  9 14.20-15.00 
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