
 

Nieuwegein, 24 februari 2022 

 

Betreft: Informatie en maatregelen voor fysiek onderwijs na de voorjaarsvakantie 

 

Beste leerling, beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 

Het is bijna voorjaarsvakantie, voor iedereen een weekje uitrusten na weer een hectische periode 

waarin Corona een belangrijke rol speelde. Ook na de voorjaarsvakantie zal Corona ongetwijfeld een 

rol blijven spelen, maar we gaan er vanuit dat dat een mindere rol zal zijn. Hiermee informeren we 

jou/u over de maatregelen die na de voorjaarsvakantie gaan gelden. 

Na de voorjaarsvakantie  

De basisregels blijven onveranderd gelden. De meeste leerlingen hebben het dragen van een 

mondkapje de afgelopen maanden goed volgehouden. Gelukkig vervalt de verplichting tot het 

dragen van een mondkapje na de voorjaarsvakantie, ook vervalt het verplicht 1,5 meter afstand 

houden tot het onderwijspersoneel. Wanneer iemand zich daar prettig bij voelt, staat het natuurlijk 

vrij om afstand te blijven houden en mondkapjes te blijven dragen. We vragen iedereen elkaars 

keuze daarin te respecteren. 

We blijven oproepen twee keer per week een preventieve zelftest te doen! (Gratis via de mentoren.) 

Blijf positieve (zelf)testen doorgeven aan corona.nieuwegein@oosterlicht.nl en/of aan de sectorpost.  

Fysiek onderwijs 

We gaan weer naar een ‘normale’ situatie op school met zoveel mogelijk fysiek onderwijs. Dit zal de 

kwaliteit van de lessen sterk verhogen. Er wordt geen online les meer aangeboden. We verwachten 

dat alle leerlingen maandag 7 maart weer op school aanwezig zijn. Mocht je echter op 7 maart ziek 

zijn, dan meld je dat ’s ochtends vroeg op de gebruikelijke manier. 

Alleen bij hoge uitzondering kan bij langdurig ziekteverzuim maatwerk worden aangeboden, dit is ter 

beoordeling van de betreffende afdelingsleider. 

(Inhaal)toetsen 

De afgelopen periode zijn er veel leerlingen en collega’s druk geweest met een enorme hoeveelheid 

inhaaltoetsen. Na de voorjaarsvakantie scherpen we hierin het beleid weer aan. We gaan ervan uit 

dat alle leerlingen na de voorjaarsvakantie op de geplande toetsmomenten aanwezig zijn en de toets 

maken. Wanneer dat niet kan door ziekte of een positieve Corona-test, dan meld je je vóór de toets 

ziek. Je neemt zelf het initiatief voor het maken van een afspraak om de toets in te halen. Wanneer 

een leerling ongeoorloofd afwezig is bij examentoetsen, wordt dat gezien als een onregelmatigheid 

in het examen, zie ook het Examenreglement.  

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze brief, dan kan er contact worden opgenomen met 

de mentor of de afdelingsleider van uw zoon of dochter. 

Wij wensen iedereen een fijne ontspannen voorjaarsvakantie in goede gezondheid toe en hopen 

jullie allemaal weer 7 maart op school te zien. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jolanda van den Broek 

Rector Oosterlicht College Nieuwegein 
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